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 :أْذاف انًؤتًر
االهبلع ػٍٝ اٌّغزغذاد اٌجؾضيخ ثّغبي أدة اٌطفً ٌذٜ اٌجبؽضيٓ األفشاد  -7

 .ٝٚاٌذٌٚ ٝٚاإللٍيّ ٝػٍٝ اٌقؼيذ اٌّؾٍ ،خٚاٌّئعغبد األوبديّيخ ٚاٌّشاوض اٌؼٍّي

ٚاٌمذساد ٚاٌطبلبد  بعبدزيؽاالاٌزؼشف ػٍٝ االؽزيبعبد األدثيخ ٌؤلهفبي رٜٚ  -9

 ٚاإلػبلبد اٌخبفخ.

ثيخ ػٍٝ ِؾزٜٛ ٚوُ رؾذيذ أصش اٌقشاػبد ٚاألصِبد اٌزٝ رّش ثٙب إٌّطمخ اٌؼش -3

 َ ألهفبي ِٕبهك اٌقشاػبد.اٌّمذ   ٝٔزبط األدثاإل

ٌؤلهفبي رٜٚ اٌؾبعبد  ٝألدثٔزبط اؼٛلبد ٚاٌزؾذيبد اٌزٝ رٛاعٗ اإلٌّرؾٍيً ا -4

 اٌخبفخ.

سفذ رغبسة ٚخجشاد اٌّئعغبد اٌؾىِٛيخ ٚغيش اٌؾىِٛيخ اٌؼبٍِخ ثّغبي ؽمٛق  -5

 .ٝاإلٔغبْ ٚؽمٛق اٌطفً ٚاإلػبلخ ٚاٌطفٌٛخ ثبٌؼبٌُ اٌؼشث

ػٍٝ أؽذس  ٚاٌزؼشف ،رجبدي اٌخجشاد ػٍٝ اٌّغزٛيبد اٌّؾٍيخ ٚاإللٍيّيخ ٚاٌذٌٚيخ -6

 .ٝاالؽزيبعبد اٌخبفخ ثبٌٛهٓ اٌؼشث آٌيبد ٚٚعبئو أدة األهفبي رٜٚ

 ٜشن ٌخذِخ أدة ٚصمبفخ اٌطفً اٌّقشٔغظ ػبللبد ػًّ ٚثؾش أٚعٗ رؼبْٚ ِؾز -1

 .ٝٚاٌؼشث

 

 يحبٔر انًؤتًر:
و إنٗ كم انرػبيخ انصحيخ انخبصخ، ٔيغًم األدة انًقذ   ٖأدة األطفبل رٔ انًحٕر األٔل:

 يٍ: 

 –األثىُ  –مؼيف اٌغّغ  -األفُ –ِشيل اٌمٛلؼخ  -ِشيل اٌغشهبْاٌطفً 

صبس إٌفغيخ اآل – ٜرٛااٌز -اٌّؼبق رٕ٘ي ب -باٌّؼبق ؽشوي   -مؼيف اٌجقش -ٌىفيف ا

 ٚاالعزّبػيخ ٌؤلدة ػٍٝ األهفبي رٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ.

 كم يٍ: و إنٗ: أدة أطفبل انحبالد االرتًبػيخ، ٔيغًم األدة انًقذ  ٗانًحٕر انخبَ

ِئعغبد اٌشػبيخ  -ٜ أهفبي اٌزفىه األعش -اٌغبٔؼ عٍٛوي ب -اٌيزيُ  -اٌطفً اٌؼبًِ

األعش  -إٌّبهك اٌغىٕيخ اٌؼؾٛائيخ  -اٌّمبثش  –اٌّبلؽظخ األِٕيخ  – ثبل ِؤٜٚ - االعزّبػيخ

ثٓ ا –األَ اٌّؼيٍخ   -األة اٌغغيٓ  –األَ اٌغغيٕخ  –رٜٚ اٌّغزٜٛ االلزقبدٜ اٌّشرفغ 

أثٕبء اٌغبٌيبد اٌؼشثيخ  –ب األعش اٌّٙبعشح أٚ اٌّغزشثخ ِئلز   -أعش اٌغّبػبد اٌذيٕيخ  -يذ اٌؾٙ

 دٚي غيش ػشثيخ. ٝف

و إنٗ كم انًحٕر انخبنج: أدة األطفبل رٖٔ انحبربد انتؼهيًيخ انخبصخ، ٔيغًم األدة انًقذ  

 يٍ:

، ٍٝيُ إٌٛػأهفبي ِذاسط اٌزؼ – ٝمؼيف اٌزؾقيً اٌذساع -اٌطفً اٌّزفٛق دساعي ب

 اٌفشٔغيخ(. –اٌٍغبد غيش اٌؼشثيخ )وبألٌّبٔيخ  -اٌذثٍِٛخ األِشيىيخ -ِضً: اٌّذاسط اٌذٌٚيخ

 و إنٗ كم يٍ:انًحٕر انراثغ: أدة انطفم انًْٕٕة، ٔيغًم األدة انًقذ  

 سيبمي ب. –فٕي ب  –اٌّٛ٘ٛة أدثي ب  -اٌّجزىش  –اٌطفً اٌّجذع 

 و إنٗ كم يٍ:مزيبد، ٔيغًم األدة انًقذ  انًحٕر انخبيش: أدة طفم انحرٔة ٔاأل

اٌؾشٚة ٚإٌضاػبد  -اٌطفً اٌّؼبيؼ ٌؤلصِبد اٌّئلزخ أٚاٌذائّخ اٌّؼبفشح 

 األػّبي اإلس٘بثيخ. –اٌضٛساد االعزّبػيخ ٚاٌغيبعيخ  -اإللٍيّيخ
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 :ثرَبيذ انفؼبنيبد
 .80/00/8102رثؼبء  انيٕو األٔل: األ

 : انزهضخ االفتتبحيخ

 .أِيٓ ػبَ اٌّئرّش ـ/ أؽشف لبدٚط وٍّخ اٌذوزٛس

 سئيظ اٌّئرّش. ـ٘ؾبَ ػضِٝ  /وٍّخ األعزبر اٌذوزٛس 

 )اثذاػبد األهفبي رٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ( ؼشكافززبػ ِ

 ِزؾشن: عزيفٓ ٘ٛويٕظ". يػشك ثٛعزش ثؾش: "اٌىْٛ ِٓ وشع

 صبئك.داس اٌىزت ٚاٌٛ –ثبؽضخ ثّشوض رؾميك اٌزشاس  –ِشٚح ِؾّذ اٌؾشيف  /اػذاد أ.

 افززبػ ٚسؽخ ؽىٝ: "ِجذػْٛ ػجش اٌزبسيخ رؾذٚا اإلػبلخ".

 داس اٌىزت ٚاٌٛصبئك. –ثبؽضخ ثّشوض رؾميك اٌزشاس  -ٔٛسا ػجذ اٌؼظيُ ػضّبْ  /اػذاد د.

 

 –أصتبر إػالو ٔحقبفخ األطفبل -. د/ إيُبس يحًٕد حبيذأ: رئيش انزهضخ : انزهضخ األٔنٗ

 ربيؼخ ػيٍ عًش.

 انًتحذحٌٕ:
 عبِؼخ ػيٓ ؽّظ. -أعزبر ػٍُ إٌفظ -بي ؽفيك أؽّذ أ. د/ عّ -

 ."اعزضّبس أدة األهفبي وّذخً ػبلعٝ ٌٍّؾىبلد إٌفغيخ اٌزٝ رٛاعٗ أهفبي اٌؾٙذاء"

 سائذ أدة األهفبي. -/ يؼمٛة اٌؾبسٚٔٝ أ. -

 .اإلػبلخ فٝ أدة األهفبي اٌؼشثٝ" ٜاألهفبي رٚ" رطٛس فٛسح 

ٌضمبفخ  ٝبي، وجيش ثبؽضيٓ ثبٌّشوض اٌمِٛهفِغزؾبس ٔؾش وزت األ –/ ففيخ ػشفبد .د -

 اٌطفً.

ٚأعبٌيت رّٕيخ ِٙبساد األفشاد اٌّقبثيٓ ثٗ ٚأصش٘ب فٝ اٌزٛؽذ "امطشاة هيف 

 اٌغٛأت اإلثذاػيخ ٌذيُٙ".

 عبِؼخ عٛ٘بط. –أعزبر أفٛي اٌزشثيخ  -أ. د/ أؽّذ ِخزبسِىٝ  -

 ."ِؼٛلبد دٚس األعشح ٚاٌّذسعخ فٝ رؤ٘يً رٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ"

 وبرجخ األهفبي. -/ ِٕٝ ٌٍَّٛ.أ -

 .رٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ فٝ اٌىزت األدثيخ ٚاٌزشثٛيخ فٝ اٌٍّّىخ اٌّزؾذح""

 

ربيؼخ  -أصتبر ػهى َفش انطفم -: رئيش انزهضخ : أ. د/ رًبل عفيك أحًذ انزهضخ انخبَيخ

 ػيٍ عًش.

 انًتحذحٌٕ:

 ِؼخ ػيٓ ؽّظ.عب –أعزبر اػبلَ ٚصمبفخ اٌطفً  -/ ايٕبط ِؾّٛد ؽبِذ .د -

 ."رفنيبلد األهفبي اٌّىفٛفيٓ ٌّطجٛػبد ثشايً اٌجبسصح"

 عبِؼخ إٌّيب. –أعزبر ػٍُ اٌّؼبعُ  -/ ايّبْ اٌؼيغٜٛ .د -

ب""  .اٌزؾٛالد اٌضمبفيخ ٚاالعزّبػيخ فٝ أدة اٌطفً: رّضبلد اإلػبلخ ّٔٛرع 

 .وبرجخ األهفبي ِٚؾبمش ِشوضٜ ثٙيئخ لقٛس اٌضمبفخ -/ صشيب ػجذ اٌجذيغ .أ -

ب""لشاءح فٝ أدة اٌطفً اٌّخزٍف  .: ِقش ّٔٛرع 

 .وبرجخ األهفبي -/ فبهّخ فئاد أؽّذ .أ -

 .اثذاػي ب" ٕؼء"أدة األهفبي ٚرشثيخ اٌ
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 رائذ أدة األطفبل. -/ يؼقٕة انغبرَٔٗ .انزهضخ انخبنخخ: رئيش انزهضخ: أ

 انًتحذحٌٕ:
 ؽبػش األهفبي ٚػنٛ ٔمبثخ اٌقؾفييٓ. - / أؽّذ عٛيٍُ.أ -

 .ش اٌؼشثٝ ٚأفؾبة اإلسادح""اٌفى

 .أعزبر اٌٍغخ اٌؼشثيخ ٚوبرت -/ أدُ٘ ِغؼٛد اٌمبق.د -

 ."أدة األهفبي اٌغبٔؾْٛ عٍٛوي ب" -

 .أعزبر إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذسيظ - / عبلِخ رؼٍت.د -

 ."ٔظشح األدثبء ٌزٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ"

 ٛعٝ.ؽبػش ٚوبرت أهفبي ٚثبؽش فٝ اٌفٌٛىٍٛس ٚاألٔضشٚثٌٛ -/ ػجذٖ اٌضساع .أ -

 ."اٌٍؼت ٚرّٕيخ ِٙبساد اٌطفً اٌّجذع"

 أعزبر أدة األهفبي ٚوبرجخ أهفبي. -/ لذسيخ عؼيذ.د -

 .رّٕيخ اٌخيبي فٝ األدة اٌّٛعٗ ٌؤلهفبي مؼبف اٌجقش""

 

  .88/00/8102انيٕو انخبَٗ: انخًيش  

ربيؼخ  –أصتبر أصٕل انترثيخ  -انزهضخ انراثؼخ: رئيش انزهضخ: أ. د/ أحًذ يختبر يكٗ 

 .ْٕبدص

 انًتحذحٌٕ:
اعزؾبسٜ  –ػنٛ اٌغّؼيخ اٌّقشيخ ٌٍؾغبعيخ ٚإٌّبػخ  –ِغذٜ ثذساْ  /د. -

 األهفبي.

 "إٌّبػخ ٚأهفبي رٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ".

 وبرت األهفبي. –/ اٌغيذ ٔغُ .أ -

 ."اٌزغشة ِٓ اٌزؼٍيُ ٚأهفبي اٌؾٛاسع"

 عبِؼخ ؽٍٛاْ. –ِذسط إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذسيظ  - / عّش عبِؼ.د -

 .س أدة اٌطفً فٝ اٌزٕؾئخ اٌغيبعيخ ٌؤلهفبي رٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ""دٚ

 عبِؼخ األص٘ش اٌؾشيف. -ربسيخ األدة ٚاٌجبلغخ  ِٝؾبمش ف -/ يغشٜ ػجذ اٌغٕٝ .د -

"اٌمشاءاد األدثيخ ٚدٚس٘ب فٝ اٌّغبػذح ػٍٝ ػبلط األهفبي رٜٚ اٌشػبيخ اٌقؾيخ 

ب"  .اٌخبؿ: األِشاك اٌّضِٕخ ّٔٛرع 

وبرت ِغشػ اٌطفً ٚسئيظ ِغٍظ إِٔبء ِئعغخ األ٘شاَ ٌٍزّٕيخ  - ثذ/ ِٕزقش صب.أ -

 اٌضمبفيخ.

ب"  ."أصش األصِبد اٌطبئفيخ ػٍٝ ِغشػ اٌطفً: ِؾبفظخ إٌّيب ّٔٛرع 

 ِغزؾبس إٌؾش ثذاس ٔٙنخ ِقش. –ٔبلذ أدة اٌطفً  –ِؾّذ عيذ ػجذ اٌزٛاة  -

ب".  "فٝ ِذيؼ األٌُ .. اٌخشٚط ِٓ اٌفمبػخ ّٔٛرع 

 عبِؼخ ٌجٕبْ. –أعزبر األدة  –ٌّغيذ صسالو ػجذ ا /أ.د  -

 "أدة األهفبي فٝ فٍغطيٓ: أدة أصِبد دائّخ ِٚزغذدح".

 

 خجراد ٔتزبرة.انزهضخ انخبيضخ: 

هجحٕث انًركز انقٕيٗ ن أصتبر ػهى االرتًبع ٔيذير –َضريٍ انجغذادٖ  /رئيش انزهضخ: أ. د

 .باالرتًبػيخ ٔانزُبئيخ صبثق  

 انًتحذحٌٕ:
 اٌؾبػشح ٚاٌّزشعّخ ٚػنٛ ارؾبد اٌىزبة. - / أًِ عّبي.أ -

 .ٚسؽخ عذٚ ِؾّذ: فبرؾيٓ ؽجبن ػٍٝ ثىشح""
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 ِٛعٗ ػبَ اٌّغشػ ثبإلعّبػيٍيخ ِٚخشط ِغشؽٝ. -/ ِغذٜ ِشػٝ .أ -

 ."رغبسة اخشاعيخ ألهفبي رٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ"

 سئيظ ِئعغخ اٌؾىّغيخ. –أِبٔٝ ؽٛلٝ  /أ. -

 ِئعغخ أخجبس اٌيَٛ. –بة اٌيَٛ سئيظ رؾشيش وز –ػبلء ػجذ اٌٙبدٜ  /أ. -

  "رغشثخ وزبة ٘بيجش".

 اٌّغٍظ اٌؼشثٝ ٌٍطفٌٛخ ٚاٌزّٕيخ. -

 اٌّغٍظ اٌمِٛٝ ٌٍطفٌٛخ ٚاألِِٛخ. -

 اٌّغٍظ اٌمِٛٝ ٌٍّشأح. -

 ٚؽذح اإلػبلخ. –اٌّغٍظ اٌمِٛٝ ٌؾمٛق اإلٔغبْ  -

 وجيش ثبؽضيٓ ثّشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة اٌطفً. -/ ِٙب ؽغٕيٓ .أ -

ٚثؾٛس أدة اٌطفً فٝ اٌشػبيخ اٌضمبفيخ ٌزٜٚ االؽزيبعبد "خجشاد ِشوض رٛصيك 

 .اٌخبفخ"

 

 .ربيؼخ انضٕيش –اإلػالو  أصتبر -: أ. د/ حضٍ ػهٗ رئيش انزهضخانزهضخ انضبدصخ: 

 انًتحذحٌٕ:
 عبِؼخ ؽٍٛاْ. –ِذسط ثمغُ سيبك األهفبي  -/ سؽب ِؾّذ ػجذ اٌذايُ .د -

 ."أدة اٌطفً ِذخً ٌفُٙ ؽبٌخ اٌقبِذ اخزيبسي ب"

 وجيش ثبؽضيٓ ثّشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة اٌطفً. -/ ايّبْ ػجذ هللا .أ -

"دٚس ؽىٝ لقـ األهفبي فٝ رّٕيخ ثؼل ِٙبساد اٌزٛافً االعزّبػٝ ٌذٜ األهفبي 

 ".اٌزارٛييٓ

 عبِؼخ ثٕٝ عٛيف. –أعزبر ثبٌّشوض اٌمِٛٝ ٌٍجؾٛس -/ سثيغ فزؾٝ اٌؾغيٕٝ د. -

االعزّبػيخ ثيٓ اإلربؽخ ٚاٌزٛظيف: سإٜ  االؽزيبعبد األدثيخ ألهفبي ِئعغبد اٌشػبيخ"

 .ٔظشيخ ٚرغبسة ػٍّيخ"

 عبِؼخ األص٘ش. -أعزبر أفٛي اٌزشثيخ  -/ ؽّذٜ اثشا٘يُ ؽبفع .د -

 ".أدة األهفبي فٝ اإلعىبْ اٌؼؾٛائٝ"

 ِذيش ِشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة اٌطفً. -أؽشف لبدٚط /د. -

 "."اإلػبلَ اإلراػٝ ٚأدة األهفبي اٌّؼبليٓ ثذٔي ب

 

 .: أ . د / ْغبو ػزيٗرئيش انزهضخخ انختبييخ: انزهض

 .اٌجيبْ اٌخزبِٝ ٚاٌزٛفيبد

 

 :تٕصيبد انًؤتًر
 اػذاد دٌيً األدثبء ٌٍىزبثخ ٌؤلهفبي رٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ. -7

ساء األهفبي رٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ ؽٛي اٌّنّْٛ آيزٕبٚي  ٝاعشاء ثؾش ِيذأ -9

 األدثٝ اٌّٛعٗ اٌيُٙ.

 ٓ أدة األهفبي رٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ.ػ خاػذاد ثجٍيٛعشافي -3

رشؽيؼ ّٔبرط ِٓ وزت األهفبي رٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ األعٕجيخ ٌزشعّزٙب ثذال ِٓ  -4

 اٌّشوض اٌمِٛٝ ٌٍزشعّخ.

 ثبء أٚ اٌمبئّيٓ ػٍٝ رشثيخ اٌطفً.رضٚيذ األػّبي األدثيخ ثذٌيً اسؽبدٜ ِٛعٗ ٌآل -5
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قـ راد اٌّنّْٛ االعزّبػٝ أؾبء ِؾشٚع لِٛٝ ٌٍزشثيخ اٌخبفخ ٌبل٘زّبَ ثبٌم -6

 وؤؽذ هشق اٌزؼبًِ اٌفشدٜ ألهفبي اٌزٛؽذ.

البِخ ٚسػ ػًّ ٌىزبثخ األهفبي رٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ ثبٌزٕغيك ِغ ؽؼجخ أدة  -1

 اٌطفً ثبرؾبد اٌىزبة.

دػٛح ٚعبئً اإلػبلَ اٌّغّٛػخ ٚاٌّشئيخ ٌضيبدح اٌّغبؽخ اٌّخققخ ٌؼشك  -1

 االؽزيبعبد اٌخبفخ.اٌّنّْٛ األدثٝ اٌّٛعٗ ٌؤلهفبي رٜٚ 

اٌزٕغيك ِغ لطبع األٔؾطخ اٌضمبفيخ ٚاٌفٕيخ ثٛصاسح اٌزشثيخ ٚاٌزؼٍيُ ٌزيغيش اربؽخ  -2

جً اٌغٙبد فشؿ رمذيُ خذِبد صمبفيخ ٌؤلهفبي رٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ ِٓ ل  

 اٌّؼٕيخ.

اٌغؼٝ ٔؾٛ اٌّضيذ ِٓ اإلعشاءاد اٌزٝ ثّٛعجٙب رزؾمك أ٘ذاف اٌزّٕيخ اٌؾبٍِخ  -71

ْ ادِبط األهفبي رٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ ٚرنبفش عٙٛد ِئعغبد ثؾؤ (،9131)

 اٌّغزّغ اٌّذٔٝ ِغ اٌّئعغبد اٌؾىِٛيخ.

رٕظيُ دٚساد رذسيجيخ ٌّؼٍّبد سيبك األهفبي ٚاألِٙبد ؽٛي االوزؾبف اٌّجىش  -77

ٚدٚساد أخشٜ ٌزذسيجُٙ ػٍٝ اعزخذاَ أدة  ،ٌؤلهفبي رٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ

 ّؾىبلد اٌغٍٛويخ اٌزٝ لذ يؼبٔٝ ِٕٙب األثٕبء.األهفبي فٝ ِؼبٌغخ ثؼل اٌ

 البِخ ِٙشعبْ ٌزٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ. -79
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 انًركز: ؤتًراد خبردغبركخ فٗ يانً
أدة انًؤتًر انؼهًٗ انخبنج ػغر نًؼًم تٕحيك ٔثحٕث أدة األطفبل " -أٔال  

 ٔػبنًي ب"األطفبل ٔدٔرِ فٗ انتًُيخ انًضتذايخ يحهي ب ٔػرثي ب 

 .عبِؼخ ؽٍٛاْ –اٌّىزجخ اٌّشوضيخ  –َ 9171فجشايش  99 – 97 تبريخ االَؼقبد ٔيكبَّ:

ِؼًّ رٛصيك ٚثؾٛس أدة  -اٌّىزجخ اٌّشوضيخ  -عبِؼخ ؽٍٛاْ  :اصى انٓيئخ انًُظًخ

 األهفبي.

 

 يحبٔر انًؤتًر:
 انًحٕر األٔل:

ؼقٛس ػٍٝ اٌّغزٛيبد اٌزبسيخ ٚاٌزٛصيك ٚإٌمذ ٚاٌزؾٍيً ألدة األهفبي ػٍٝ ِش اٌ

ؽؼش(  –ِغشؽيخ  –ٚيزنّٓ ِخزٍف أٔٛاع اٌؾىً األدثٝ ٌٍطفً )لقخ  ،ضبلصخ اٌّزوٛسحاٌ

 ثبٌؾىً اٌٛسلٝ ٚاإلٌىزشٚٔٝ، ثّب فٝ رٌه رطجيمبد رىٌٕٛٛعيب اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ٘زا األدة.

 :ٗانًحٕر انخبَ
ِؾٍي ب  سِٚذسعيخ ِٚشاوض ثؾٛخ عٙٛد ِخزٍف اٌّئعغبد اٌضمبفيخ ِٓ ِىزجبد ػبِ

 ئخٗ ٌؤلهفبي ٚإٌبؽٕيف ٘زا األدة ٚرمذيُ اٌغيذ ٚإٌّبعت ِظرٛٚػشثي ب ٚػبٌّي ب فٝ 

 .قٚعغ ٔطبأٗ ػٍٝ ِٕ فبدحٌئل ؛ٚاٌجبؽضيٓ

 

 :ثرَبيذ انفؼبنيبد
   80/8/8102 انيٕو األٔل: األرثؼبء

 :خبٍَٗ انًحٕر األٔل ٔاني ثبضًٍ أثحتٔت :انزهضخ انؼهًيخ األٔنٗ

 .ربيؼخ حهٕاٌ - أصتبر ثكهيخ انترثيخ -انذيٍ راعذ  ٗيحػهٗ  /انًقرر: أ.د 

عبِؼخ  -داة وٍيخ اآل -أعزبر اٌٍغخ اٌؼشثيخ اٌّزفشؽ  - عيذح ؽبِذ ػجذ اٌؼبي /أ.د  -

 ."أدة األهفبي ٚاٌزّٕيخ اٌّغزذاِخ"ثؾش ثؼٕٛاْ:  ،ؽٍٛاْ

ش ثؾ ،عبِؼخ ؽٍٛاْ - وٍيخ اآلداة - عجبٔيخألسئيظ لغُ اٌٍغخ ا -عٍٜٛ ِؾّٛد  /د. -

 ".عجبٔيبأ ٝبس ثؼل اٌميُ اإلٔغبٔيخ فقغِٓ أدٚاد رؼٍيُ اٌ حداؤاٌمقخ و" :ثؼٕٛاْ

 خرؾميك اٌزشاس ثذاس اٌىزت اٌّقشي ِشوضِذيش ػبَ  - وبرجخ أهفبي -ِٙب ِظٍَٛ  /د. -

 ".ِقش ٝأدة األهفبي ف ٝاٌزّٕيخ اٌّغزذاِخ اٌؾبٍِخ ف" :ثؾش ثؼٕٛاْ م ب(،عبث)

 -ْٕٛٚاٌف ٝوٍيخ األدة اٌؼشث -ح ثمغُ اٌفْٕٛ ِؾبمشأعزبرح  –ٔٛاي ؽيفشٜ  /د. -

اٌزشثيخ اٌّؼشفيخ " :ثؾش ثؼٕٛاْ ِغزغبُٔ ثبٌغضائش، –ثبديظ عبِؼخ ػجذ اٌؾّيذ ثٓ 

 ".ظً صمبفخ اٌقٛسح اٌشلّيخ ٝف

صيك ّشکض رٛثيٓ ثبؽضوجيش  - يّبْ ػجذ هللاا /أ. ،ِٙب ؽغٕيٓ /أ.، ٝػجذ اٌؼبه ٕ٘بء /أ. -

 عٙٛد ِشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة األهفبي: "ثؼٕٛاْ ثؾش ،ة اٌطفًٚثؾٛس أد

 ".إٌٙٛك ثؤدة اٌطفً ٝعغخ صمبفيخ فوّئ

-  

 :خبٍَٗ انًحٕر األٔل ٔانيث بضًٍ أثحتٔتانزهضخ انخبَيخ: 

ربيؼخ  -داة كهيخ اآل -أصتبر انهغخ انؼرثيخ انًتفرؽ  - صيذح حبيذ ػجذ انؼبل /انًقرر: أ.د

 .حهٕاٌ

 ."أدة األهفبي ٚاٌزّٕيخ اٌجؾشيخ" :ش ثؼٕٛاْثؾ ،وبرت أهفبي -ٝ يؼمٛة اٌؾبسٚٔ /أ. -
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خ بد اٌزؼٍيّييٕاألهفبي ٚاٌّؼ: "أدة ٛإْثؾش ثؼ، هفبيأخ رجوب - ٔی٘بٌخ اٌؾبسٚ /د. -

 ."اٌزّٕيخ اٌجؾشيخٚدٚسًّ٘ فٝ 

ٔبئت سئيظ ارؾبد وزبة اإلٔزشٔذ اٌؼشة، ثؾش ثؼٕٛاْ: "اٌزمٕيخ  –اٌغيذ ٔغُ  /أ. -

 ."ثٝاٌشلّيخ ٚاٌجؼذ اٌزشثٜٛ ٌٍطفً اٌؼش

عبِؼخ اٌمب٘شح، ثؾش ثؼٕٛاْ: "دٚس ثٕه  –دوزٛساٖ فٝ األدة  –ايّبْ سِنبْ  /د. -

اٌّؼشفخ اٌّقشٜ فٝ رّٕيخ اٌضمبفخ اٌّؼٍِٛبريخ اٌشلّيخ ٌذٜ األهفبي فٝ اٌّغزّغ 

 ."اٌّقشٜ

: ثؾش ثؼٕٛاْ ،عبِؼخ ؽٍٛاْ - وٍيخ اآلداة - دوزٛساٖ خؽضثب - هللا ِؾّذ ػجذ خ٘ج/.د -

رّٕيخ ِٙبساد  ٌٝىزشٚٔيخ رشثٛيخ فاّئعغبد وبد االعزّبػيخ ِٛالغ اٌؾجى"دٚس 

 ".األهفبي

لغُ اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد ثغبِؼخ اٌمب٘شح،  –أعزبر ثىٍيخ اآلداة  –أعبِخ اٌمٍؼ  /د. -

 دساعخ اعزطبلػيخ". :ثؾش ثؼٕٛاْ: "دٚسيبد األهفبي اإلٌىزشٚٔيخ

 

 88/8/8102انيٕو انخبَٗ: انخًيش 

 :خبٍَٗ انًحٕر األٔل ٔانيث بضًٍ أثحتٔت :األٔنٗ انؼهًيخانزهضخ 

 .كبتت أطفبل -ٗ يؼقٕة انغبرَٔ /انًقرر: أ.

عبِؼخ  -داة وٍيخ اآل -أعزبر ٚسئيظ لغُ اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد  -عٙيش ِؾفٛظ  /. دأ -

اٌغٛيظ ٚاٌّغزؾبس اٌؼٍّٝ ٌّؼًّ رٛصيك ٚثؾٛس أدة اٌطفً، ثؾش ثؼٕٛاْ:  لٕبح

 اعخ رؾٍيٍيخ"."اٌضمبفخ اٌؼٍّيخ ٌؤلهفبي: دس

، ٚسلخ ػًّ عبِؼخ ؽٍٛاْ - أعزبر ثىٍيخ اٌزشثيخ -اٌذيٓ ساؽذ  ِٝؾػٍٝ  /أ.د  -

 ثؼٕٛاْ: "اٌميُ اٌذيٕيخ فٝ لقـ األهفبي ٚرشثيزُٙ اٌّغزذاِخ".

، ثؾش ِٚزشعُ وزت أهفبي ٍضمبفخٌػنٛ اٌّغٍظ األػٍٝ  - ٜؽغيٓ اٌجٕٙبٚ /د. -

يؼمٛة  بدّٔبرط ِٓ وزبث ..اٌّغزذاِخدػُ اٌزّٕيخ  ثؼٕٛاْ: "دٚس اٌزشثيخ اٌجيئيخ فٝ

 ٝ".اٌؾبسٚٔ

دة :"أؼٕٛاْث ثبؽش ثّشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة اٌطفً، ثؾش – رؼٍت خبلِع /د. -

 ".اٌطفً ٚاٌزّٕيخ اٌّغزذاِخ

بد ٚاٌّؼٍِٛبد ّىزجسئيظ ِغٍظ اداسح اٌغّؼيخ اٌّقشيخ ٌٍ - ِغب٘ذ أِبٔٝ /د. -

 ٌّؾشوبد ثؾش األهفبي". ػشك" ،ٚاألسؽيف

يخ ػٕذ ٕمخ اٌفئشػ ٚرشثيخ اٌزاغاٌّ: "ثؾش ثؼٕٛاْ ،ت أهفبيروب - ٌضساعػجذٖ ا /أ. -

 ".اٌطفً

 

 خبَٗ:ٍ انًحٕر األٔل ٔانيث بضًٍ أثحتٔتانخبَيخ:  انؼهًيخانزهضخ 

 ثبحج ثًركز تٕحيك ٔثحٕث أدة انطفم. – تؼهت خاليص /انًقرر: د.

ض اٌشٚعٝ ِزشعُ أدة اٌطفً اٌشٚعٝ ِّٚضً ػٓ اٌّشو –عبِيخ رٛفيك  /وٍّخ د. -

 ٌٍضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ.

ثؾش  ،راػخ اٌمب٘شح اٌىجشٜثبِزيؼيٓ  وجيش - خػبلِياوبرجخ ٚ - طيبد أثٛ اٌؼٕيٓػ/د. -

 ِؾٍي ب ٚػشثي ب ٚػبٌّي ب". اٌزّٕيخ اٌّغزذاِخٚدٚسٖ فٝ  دة االهفبي:"أثؼٕٛاْ

خ وٍيخ اٌزشثي -بػذ إٌّب٘ظ ٚهشق اٌزذسيظ اٌّغأعزبر  – حٙبْ اٌغيذ ػّبسيع /أ.َ.د. -

ِفب٘يُ اٌميُ ٚرّٕيخ  ٌجٕبءاٌمقخ اٌٛعيو األٚي :"ػًّ ثؼٕٛاْ ٚسلخ ،غبِؼخ ؽٍٛاْث

 ."هفً اٌشٚمخ ٌٜذ
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عبِؼخ  -وٍيخ اٌزشثيخ -هفبيِذسط ثمغُ سيبك األ -سؽب ِؾّذ ػجذ اٌذايُ  /د. -

 ".ٚاٌضمبفخ اٌشلّيخ ٝاٌطفً اٌؼشث : "أدةثؼٕٛاْ ؾشث ،ؽٍٛاْ

 ،عبِؼخ ؽٍٛاْ -وٍيخ اٌزشثيخ -ٌزذسيظإٌّب٘ظ ٚهشق ا طِذس -عبِؼ ِؾّذعّش  /د. -

 : "أدة األهفبي ٚرؾذيبد اٌّغزمجً".ثؾش ثؼٕٛاْ

"عيبعخ وزبة اٌطفً وبرت ؽش ِٚؾبِٝ، ثؾش ثؼٕٛاْ: –ِؾّٛد ػجذ اٌمبدس  /أ. -

 اإلٌىزشٚٔٝ اٌّغبٔٝ ِغ رؾميك سثؼ ِبٌٝ ثٛعٛد اػبلٔبد داخً اٌىزبة".

وٍيخ  –ر ٚسئيظ لغُ اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد أعزب –عٙيش ِؾفٛظ  /اٌغٍغخ اٌخزبِيخ: وٍّخ أ.د

اٌزٛفيبد ٚ ،رٛصيغ اٌؾٙبداد، ّٚؼًٌٍّ ٌٝؼٍّعبِؼخ لٕبح اٌغٛيظ ٚاٌّغزؾبس ا - اآلداة

 .رّشئٌّثب خاٌخبف

 

 :8102يغبركخ يركز تٕحيك ٔثحٕث أدة انطفم فٗ يؤتًر ربيؼخ حهٕاٌ 

 اٌؼبهٝ، أ. ايّبْ ػجذ هللا. أ. ِٙب ؽغٕيٓ، أ. ٕ٘بء ػجذ االصى:

 وّئعغخ صمبفيخ فٝ إٌٙٛك ثؤدة اٌطفً.عٙٛد ِشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة األهفبي  :انؼُٕاٌ

وّئعغخ  رٕبٚي ٘زا اٌجؾش ِٛمٛع عٙٛد ِشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة األهفبي يضتخهص:

 فٝ اٌّؾبٚس اٌزبٌيخ:صمبفيخ فٝ إٌٙٛك ثؤدة اٌطفً 

 .ٚأٔٛاع أدة األهفبي ٚأ٘ذافّ٘يخ اعزؼشاك أل -

 هفبي.اٌميُ فٝ أدة األ -

 اٌّئعغبد اٌضمبفيخ اٌّٙزّخ ثٗ. -

عٙٛد ِشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة األهفبي وّئعغخ صمبفيخ فٝ إٌٙٛك ثؤدة  -

 األهفبي ثمغّيٗ: 

 :تجخ انجحٕث يٍ حيج اإلصذاراد )كتت، ٔثحٕث ٔدراصبد(يك -أٔال  

يمَٛ اٌّشوض عٕٛي ب ثبعشاء ػذح ثؾٛس رخـ اٌطفً، ٚرٌه رؾذ اؽشاف أػنبء 

يمذَ ؽيش ، ِٚغٍخ اٌّشوض جٍيٛعشافيبد فٝ ِغبي أدة األهفبي، ٚثيخ ٌٍّشوضاٌٍغٕخ اٌؼٍّ

، اٌّشوض ِغٍخ ٔقف ؽٙشيخ: "أدة األهفبي دساعبد ٚثؾٛس: ِغٍخ ػٍّيخ ِؾىّخ"

ؼمذ عٕٛي ب، ٚاٌٍّزميبد األدثيخ ٚاٌزٝ رمبَ ؽٙشي ب، ثبإلمبفخ اٌٝ إٌذٚاد ٚاٌّئرّشاد اٌزٝ ر  

 .اٌؼًّ ٚاٌذٚساد اٌزذسيجيخٚٚسػ 

 :يكتجخ األطفبل يٍ حيج انخذيبد انًجبعرح -حبَي ب 

ِٛاد اٌمشاءح إٌّبعجخ ٌّغزٛيبد األهفبي ِٚيٌُٛٙ، ٚخذِخ إٌّب٘ظ اٌذساعيخ ػٓ  مذَر

ٚاٌزشثيخ اٌّىزجيخ ػٓ ، هشيك رٛفيش اٌّقبدس اٌّىزجيخ اٌّخزٍفخ ٌزذػيُ إٌّب٘ظ اٌذساعيخ

إلوغبة  ؛عغ اٌزٝ رمَٛ ثٙب أِيٕبد اٌّىزجخهشيك اٌزذسيت ػٍٝ اعزخذاَ اٌّىزجخ، ٚخذِخ اٌّشا

خذِبد اٌأِب ٚ .ٚاٌمٛاِيظ غ اٌىزت اٌّشعؼيخ ٚدٚائش اٌّؼبسفاٌزؼبًِ ِ اٌطفً اٌخجشح فٝ

سٚايخ اٌمقخ ٌغٓ ِب لجً اٌّذسعخ، ٚاال٘زّبَ ثبٌمقـ اٌؼٍّيخ  :فٝ فززّضًغيش اٌّجبؽشح 

  ً  ،اٌزٛميؾيخ ٚاٌّغغّبد يغزة اٌطفً، ٚرذػُ ثبٌقٛس ٚاٌٍٛؽبد ِجغو   ٌزمذيّٙب ثؾى

بة ٌّٕبلؾخ ِئٌفبرُٙ ِغ ز  ثبإلمبفخ اٌٝ سعُ األهفبي ٌٍمقخ، ٚرّضيٍٙب ٚدػٛح ثؼل اٌى  

األهفبي، ِغ ِشاػبح األعظ إٌفغيخ ٚاٌزشثٛيخ ػٕذ اٌزٛعٗ ألهفبي عٓ ِب لجً اٌّذسعخ، 

ً  ِٚغشؽخ اٌمقـ ؽيش ر   يغ يغّؼ ثزّضيٍٙب، ثبإلمبفخ اٌٝ رقٕ ؼذ اٌمقخ دساِي ب ثؾى

 ،ً فٝ اٌّغشؽيبد، ثبإلمبفخ اٌٝ اٌّؾبمشاد ٚاٌٍمبءاد اٌفىشيخ ٌٍقغبسض  ّاٌؼشائظ اٌزٝ ر  

أٚ  ٚاٌزٝ يّىٓ ػٓ هشيمٙب اصبسح اال٘زّبَ ثمنيخ ِٓ لنبيب اٌغبػخ، ٚثبألؽذاس اٌغبسيخ
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ثّٕبعجخ ِٓ إٌّبعجبد اٌذيٕيخ أٚ اٌمِٛيخ أٚ اٌّؾٍيخ...اٌخ، ٚإٌذٚاد ٚٚسػ اٌؼًّ، ٚٔؾبه 

 جيٛرش، ٚاٌشؽبلد، ٚاٌّغبثمبد، ٚاٌؾفبلد.اٌىّ

 أْى انُتبئذ: 
زغزغيت ٌ ؛مشٚسح ِشاػبح اٌٛعبئو اٌضمبفيخ ٚاٌزشثٛيخ ٌخقبئـ إٌّٛ ػٕذ األهفبي -

 ٌؾبعبرُٙ فٝ اٌزؼجيش ٚاالهبلع ٚاإلثذاع، ٚرزٛافك ِغ هجيؼزُٙ.

ٌّشعٛح ٌزؾميك االعزفبدح ا ؛اٌزغٍؼ ثبٌضمبفخ اٌشلّيخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌٛعبئو اٌؾذيضخ -

 ٚرٛفيش اٌؾّبيخ ٌّغزخذِٝ ٘زٖ اٌٛعبئو.

ٚٔؾشٖ ٌٍزؼشيف ثزغبسة اآلخش فٝ ٘زا  االعزفبدح ِٓ ّٔبرط األدة غيش اٌؼشثٝ  -

 اٌّغبي.

رجٕٝ اٌّٛا٘ت اٌغذيذح ٚاٌؾبثخ ٚرٛعيٙٙب، ٚاال٘زّبَ ثبٌطفً خبسط اٌّذْ اٌىجشٜ  -

 .ِٕبهك اٌزغّؼبد اٌغجٍيخ ٚاٌقؾشاٚيخ( -)اٌمشٜ

ٚرؾغيغ اٌطفً ٌٍّؾبسوخ فٝ  ؛زبة اٌطفً ِبدي ب ِٚؼٕٛي بيخ ٚرؾغيغ أدثبء ٚو  ػبس  -     

 اٌّغزّغ، ٚاٌزفبػً ِغ عيشأٗ ِٚغزّؼٗ. ْ ئٛؽ

 ب.ٗ  ٌؤلهفبي ؽىبل  ِٚنّٛٔ  اال٘زّبَ ثبٌّٕزظ اإلثذاػٝ اٌّٛع    -

خ ٍذ ِفؼ  اال٘زّبَ ثّبدح اٌٍغخ اٌؼشثيخ فٝ اٌّذاسط، ٚخبفخ ؽقخ اٌّىزجخ اٌزٝ ٌُ رؼ    -

 ِٓ اٌّؼٍّيٓ ٚاإلداساد اٌّذسعيخ. ِٓ وضيش  

 

ب ب ٔػرثي  )يحهي   ٔدٔرِ فٗ انُٓضخ انحضبريخ ،أدة األطفبل انؼبنًٗ -حبَي ب

  ب(ٔػبنًي  

 .9172فجشايش  97 – 91االَؼقبد ٔيكبَّ: تبريخ

عبِؼخ  –اٌّىزجخ اٌّشوضيخ  –ِؼًّ رٛصيك ثؾٛس أدة اٌطفً  اصى انٓيئخ انًُظًخ:

 ؽٍٛاْ.

 

 نًؤتًر:يحبٔر ا
ٔٛاػٗ اٌّخزٍفخ ِٓ لقخ ٚوزبة ِٛمٛػی ؤألدة األهفبي ث ٜٔزبط اٌفىشاإل انًحٕر األٔل:

ف ٚيؾًّ اإلٔزبط اٌّئٌ   ٝ،ٚاإلٌىزشٚٔ ٝاٌٛسل :ٚرٌه ثبٌؾىٍيٓ، ٌخا ...ٚؽؼش ِٚغشؽيخ

 .ُ فٝ ِخزٍف اٌؼقٛسٚاٌّزشع  

ِخ ٚاٌّذسعيخ عٙٛد ِخزٍف اٌّئعغبد اٌضمبفيخ ٚخبفخ اٌّىزجبد اٌؼب :ٗانًحٕر انخبَ

ٚاٌؼًّ ػٍٝ عزة األهفبي  ،رؾغيغ ٚرذػيُ اإلٔزبط ػٍٝٚاٌّشاوض اٌضمبفيخ اٌؼشثيخ ٚاألعٕجيخ 

 .اٌيٗ ِٓ خبلي اٌمشاءح اٌؾشح ٚوبفخ األٔؾطخ اٌّشرجطخ ثٙب

 

 :ثرَبيذ انفؼبنيبد
 8102/ 81/8انيٕو األٔل: األرثؼبء 

 .ثكهيخ انترثيخ ربيؼخ حهٕاٌ األصتبر ـ ػهٗ راعذ /دأ.: رئيش انزهضخ: انزهضخ األٔنٗ

 :انًغبركٌٕ

 .أعزبر اٌٍغخ اٌؼشثيخ اٌّزفشؽ وٍيخ اآلداة عبِؼخ ؽٍٛاْ ـ عيذح ؽبِذ /أ.د -

 .أدة األهفبي(فٝ األدة اٌفشػٛٔی ٚ دٚسٖ )

 .بذيش ػبَ ِشوض رؾميك اٌزشاس ثذاس اٌىزت اٌّقشيخ عبثم  ِـ ِٙب ِظٍَٛ  /د. -

 –7161) اٌفزشحفٝ ٌنؼف ٛس اٌمٛح ٚاػقِقش ثيٓ فٝ أدة األهفبي )

 .(( ّٚٔبرط أسثؼخ 9171ِٕٗ
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 .وبرجخ أهفبي -بٚويً ٚصاسح اٌضمبفخ اٌيّٕيخ عبثم   ـؽذاد جخٔغي /أ. -

 (.اٌيّٓفٝ )أدة األهفبي 

 .ِشوض ٌيفبٔذ ِذيش ـ عٛسی ٝوبرت ٚسٚائ - دُ٘ ِغؼٛد اٌمبقأ /د. -

 (.ٚعيً ِب ثؼذ األٌفيخ اٌشلّيخ ٝ)أدة اٌطفً اٌؼشث

 .خ اهفبيجکبر -ٜ شٔذأًِ اٌ /.أ -

 ٝعٙٛد اٌّئعغبد اٌضمبفيخ ٚاٌّىزجبد اٌؼبِخ ٚاٌّذسعيخ ٚاٌّشاوض اٌضمبفيخ ف)

 (.ٚرذػيُ أدة اٌطفً فٝ اٌىٛيذ رؾغيغ

ِٙب  /أ. ،ؾٛس أدة اٌطفًثوجيش ثبؽضيٓ ثّشوض رٛصيك ٚ - ٕٝ٘بء ػجذ اٌؼبه /أ. -

 - هللا ذايّبْ ػج /أ. ،وجيش ثبؽضيٓ ثّشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة اٌطفً - يٕٓؽغ

 .وجيش ثبؽضيٓ ثّشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة اٌطفً

رؾغيغ ٚرذػيُ  ٝعٙٛد ِشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة اٌطفً وّئعغخ صمبفيخ ف)

 .(ِغبي أدة األهفبي ٝف ٜٔزبط اٌفىشاإل

ِىزجخ ِقش اٌؼبِخ  - لغُ األهفبي -أخقبٔی ِىزجبد - عّبء ِؾّذ ؽغيٓأ /أ. -

 .ثبٌذلٝ

 .(ِٚجبدسح وزبثيذيب حاٌمشاء)

 .ِغشػ ػشائظ لفبصيخ خقِّّمذِخ ِٚ -سؽّخ ِؾغٛة  /أ. -

 .اٌّغشػ اٌّؾّٛي(.. ٚاٌؼشك  ٝاٌؼشائظ اٌمفبصيخ ثيٓ إٌـ األدث)

 

كهيخ اآلداة  -أصتبر انهغخ انؼرثيخ انًتفرؽ ـصيذح حبيذ /.رئيش انزهضخ: دانزهضخ انخبَيخ: 

 .ربيؼخ حهٕاٌ

 انًغبركٌٕ: 

 .سائذ أدة األهفبي - ٝيؼمٛة اٌؾبسٚٔ /.أ -

 .(اٌّؼبفش ٝػبٌّٕب اٌؼشث ٝٚالغ ِٚغزمجً وزبة اٌطفً ٚاٌمشاءح ف)

عبِؼخ  -وٍيخ سيبك األهفبي  ػّيذٚ عزبر ِٕب٘ظ اٌطفًـ أ٘ذی ثؾيش/أ.د -

 .عىٕذسيخاإل

 .(دٚس اٌمقـ اٌؾؼجيخ فٝ اوغبة هفً اٌشٚمخ ثؼل اٌميُ األخبلليخ)

عبِؼخ  - عزبر ِغبػذ وٍيخ سيبك األهفبيأ -ِشٚح أؽّذ ػجذ إٌّؼُ /.د -

 .ٌٍّشوض اٌزشثٜٛ ٌٍطفٌٛخ ٜاٌّذيش اٌزٕفيز، عىٕذسيخاإل

عىٕذسيخ عبِؼخ اإل -ٌٍطفٌٛخ ثىٍيخ سيبك األهفبي  ٜعٙبِبد اٌّشوض اٌزشثٛا)

 .(": اٌىزت ؽٛاديذِٝؾشٚع وزبث".. فٝ رؾغيغ األهفبي ػٍٝ اٌمشاءح 

 .هفبيأوبرت  - ػجذٖ اٌضساع /أ. -

 (."بثي  ػش" . وزبثخ ٚٔمذ. ِغيشح أدة اٌطفً)

 .ٔزشٔذ اٌؼشةٔبئت سئيظ ارؾبد وزبة اإل -اٌغيذ ٔغُ  /أ. -

 .(اٌزمٕيخ اٌشلّيخ ٚاٌجؼذ اٌزشثٜٛ ٌٍطفً اٌؼشثٝ)

 .ِذيشح ِشوض ٌيفبٔذ ٌٍذساعبد اٌضمبفيخ ٚإٌؾش - ُ اٌغؼيذ أؽّذٔ٘ب /.د -

 .(ٚآفبق اٌّغزمجً بالؼ  ٚب ٚربسيخي   ٝأدة اٌطفٌٛخ اٌؼشث)

 .عبِؼخ األص٘ش - فٝ األدة ٚإٌمذِؾبمش  -غٕٝ اٌ يغشٜ ػجذ /.د -

 .(اٌؾنبسيخ ٝػٍٝ ليُ اٌطفً اٌؼشث ٝلقـ األهفبي اٌّزشعّخ ٚرؤصيش٘ب اٌغٍج)

ِىزجخ ِقش اٌؼبِخ  -ِىزجخ األهفبي  ٝصبٔ ٝأخقبئ - ٌّيبء ػجذ اٌشؽّٓ /أ. -

 ٝ.ثبٌذل
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دساعخ ؽبٌخ ٌؾٙش اٌؼٍَٛ "األٔؾطخ اٌؼٍّيخ ٌّىزجخ األهفبي اٌشئيغيخ )

 (."اٌّقشی

 

 80/8/8102: انخًيش ٗيٕو انخبَان

 ٗ./ يؼقٕة انغبرَٔ.رائذ أدة األطفبل أرئيش انزهضخ: 

 :انًغبركٌٕ

 - وٍيخ اآلداة -عزبر ٚسئيظ لغُ اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد أ -عٙيش ِؾفٛظ  /أ.د -

 .ٌٍّؼًّ ٚسئيظ اٌّئرّش ٝٚاٌّغزؾبس اٌؼٍّ ،عبِؼخ لٕبح اٌغٛيظ

 .(خ رؾٍيٍيخدساع :أدة األهفبي ٚاٌمنبيب اإلعزّبػيخ)

 .عبِؼخ ؽٍٛاْ - أعزبر ثىٍيخ اٌزشثيخ - ساؽذ ٝػٍ /أ.د -

 .(ٔفٛط اٌطفٌٛخ اٌّجىشحفٝ رشعيخ ؽت اٌخيش فٝ دٚس أدة األهفبي )

 .ِزشعُ وزت أهفبي - ػنٛ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍضمبفخ -ؽغيٓ اٌجٕٙبٜٚ  /.د -

 .(ٌٕٙنخ ؽنبسيخ لبدِخ ٝغشط اٌزفىيش اإلثذاػفٝ دٚس أدة األهفبي )

 .ثبؽش ثّشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة األهفبي -ت ٍرؼ خبلِع /.د -

 .(دة األهفبي ٚإٌٙنخ اٌؾنبسيخأ)

 .عبِؼخ ٌجٕبْ -أعزبر األدة  -اٌّغيذ صسالو  ػجذ /أ.د -

 .(إٌٙنٛیدة األهفبي اٌزشثٜٛ ٚأدٚس )

 .عبِؼخ األص٘ش - أعزبر أفٛي اٌزشثيخ -ؽبفع ؽّذٜ اثشا٘يُ  /أ.د -

ِىزجخ ِقش "دة األهفبي أدػُ ٚرؾغيغ صمبفخ  فٝعٙٛد اٌّىزجبد اٌؼبِخ ثّقش )

 .("باٌؼبِخ ّٔٛرع  

 .وجيش أخقبئييٓ ثٛصاسح اٌزشثيخ ٚاٌزؼٍيُ - ِزٌٛٝفٝ ِؾّذ ٌط /د. -

ٝ ٕث ،ليخاٌؾش اٌّىزجبد اٌّذسعيخ ثّقش: دساعخ ِيذأيخ ػٍٝ ِؾبفظبد)

 .(عٛيف، اإلعىٕذسيخ

 .عبِؼخ اٌمب٘شح -وٍيخ اآلداة  - أعزبر ػٍُ اٌغّبي - يٓذٔقش اٌ ذٔب٘ /د.أ -

: .. ِشوض صمبفخ اٌطفً ثبٌّٕيًاالسرمبء ثؤدة األهفبيفٝ دٚس اٌّشاوض اٌضمبفيخ )

 دساعخ ؽبٌخ(.

 

ًركز تٕحيك ٔثحٕث أدة ثثبحج  -تؼهت  خصالي /.رئيش انزهضخ: دانزهضخ انخبَيخ: 

 .األطفبل

 انًغبركٌٕ:

 .ػنٛ ٔمبثخ اٌقؾفييٓ - ؽبػش أهفبي - أؽّذ عٛيٍُ /أ. -

 .(ؽؼش األهفبيفٝ  ٝرغشثز)

عبِؼخ  -وٍيخ سيبك األهفبي  -ِذسط ِغشػ اٌطفً - يّبْ أؽّذ أثٛاٌؾّذا /.د -

 -ِذسط ِغبػذ  - ؽيشيٓ اٌغبلة /َ.َ، اٌغفبس ؽّذ ػجٛد ػجذأ /َ.َ، عىٕذسيخاإل

 .عبِؼخ اإلعىٕذسيخ -وٍيخ سيبك االهفبي 

ثؼل  :أدة اٌطفًفٝ فٝ اػبدح فيبغخ اٌّٛسٚس اٌضمبفٝ اٌزفىيه ٚدٚسٖ )

 .(باٌؾخقيبد اٌزشاصيخ ّٔٛرع  

 .أعزبر اإلداسح ثغبِؼخ ثٕٝ عٛيف -اٌؾغيٕی ٝسثيغ فزؾ /.د -

إٌٙنخ فٝ صشٖ أألدة األهفبي ٚ ٜاإلٔزبط اٌفىشفٝ  ٝرٛظيف اٌزشاس اٌؾؼج)

 .(ٔظشيخ إٜس :اٌؾنبسيخ ٚرشعيخ اٌٙٛيخ اٌّقشيخ
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 -االعزّبػيخ  وٍيخ اٌخذِخ - ٝعزّبػمغُ اٌزخطيو االثدوزٛس  - ؽبصَ ِطش /د. -

 .عبِؼخ ؽٍٛاْ

 .(ٌزؾميك إٌٙنخ اٌؾنبسيخ خٌيآاٌزٕؾئخ االعزّبػيخ ٌؤلهفبي و)

عبِؼخ  -وٍيخ اٌزشثيخ  - أعزبر إٌّب٘ظ اٌّغبػذ - عيٙبْ اٌغيذ ػّبسح /أ.َ.د -

 .ؽٍٛاْ

 .(ِٓ فٕغ اٌخبٌك عجؾبٔٗ ٝيخ أدة ػبٌّآٔاٌمقخ اٌمش)

 - وٍيخ اٌزشثيخ - طفً اٌّغبػذأعزبر ِٕب٘ظ اٌ - عؼيذ ػجذ اٌّؼض ػٍٝ /أ.َ.د -

 .عبِؼخ ؽٍٛاْ

 .(خٌطفً اٌشٚم ٝاٌمقـ األدث)

 زجبد ِٚؼٍِٛبد ثبٌّىزجخ اٌّشوضيخ.أخقبئٝ ِى –فبٌؼ  ؽّذأ /أ. -

 خدساعخ وّي: دة ِٚىزجبد األهفبي فٝ لٛاػذ ثيبٔبد داس إٌّظِٛخفٛسح أ)

 .(ٔٛػيخ

 .عبِؼخ ؽٍٛاْ -وٍيخ اآلداة  -ثبؽضخ دوزٛساٖ  -اٌؾّيذ  يّبْ ػجذا /أ. -

 .(اٌؼٛاًِ اٌّئصشح فٝ رّٕيخ ػبدح اٌمشاءح ٌذٜ األهفبي)

 .أخقبئٝ صبٔٝ ثبٌّىزجخ اٌّشوضيخ –غبدح ِؾّذ ػٍٝ  /أ. -

 .(ػٕذ األهفبي ٝاٌجيئ ٝرّٕيخ اٌٛػ)

 

 انزهضخ انختبييخ:
 -وٍيخ اآلداة  - عزبر ٚسئيظ لغُ اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبدأ -عٙيش ِؾفٛظ  /أ.د رئيش انزهضخ:

 .ٌٍّؼًّ ٚسئيظ اٌّئرّش ٝاٌّغزؾبس اٌؼٍّٚ ،خ لٕبح اٌغٛيظعبِؼ

 ٚرٛصيغ اٌؾٙبداد. ٚاٌزٛفيبد ٝاٌجيبْ اٌخزبِ -

 

 :8102يغبركخ يركز تٕحيك ٔثحٕث أدة انطفم فٗ يؤتًر ربيؼخ حهٕاٌ 

 اٌغيذ. أ. ِٙب ؽغٕيٓ عٍيّبْ، أ. ٕ٘بء ػجذ اٌؼبهٝ ػجبط،  أ. ايّبْ ػجذ هللا االصى:

اإلٔزبط  رٛصيك ٚثؾٛس أدة األهفبي وّئعغخ صمبفيخ فٝ رؾغيغ ٚرذػيُعٙٛد ِشوض انؼُٕاٌ: 

 .اٌفىشٜ فٝ ِغبي أدة األهفبي

يزٕبٚي ٘زا اٌجؾش ِٛمٛع عٙٛد ِشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة األهفبي وّئعغخ  يضتخهص:

ٚاٌؼًّ ػٍٝ عزة األهفبي اٌيٗ  ،صمبفيخ فٝ رؾغيغ ٚرذػيُ اإلٔزبط اٌفىشٜ ثؤٔٛاػٗ اٌّخزٍفخ

 فٝ اٌّؾبٚس اٌزبٌيخ: مشاءح اٌؾشح ٚوبفخ األٔؾطخ اٌّشرجطخ ثٙبِٓ خبلي اٌ

 اٌّمذِخ. -أٔال  

 رؼشيف أدة األهفبي. –حبَي ب 

 أدة األهفبي ٚاٌّغزمجً. –حبنخ ب 

 ٔظشح صبلجخ ٔؾٛ اٌزشثيخ اإلثذاػيخ. –راثؼ ب 

ب   اٌطفً فٝ ِغزّغ اٌّؼشفخ. –خبيض 

ب   ٌطفً فٝ ِغزّغ اٌّؼشفخ.دٚس اٌّشثيٓ ٚأدة األهفبي فٝ رٕؾئخ ا –صبدص 

 .أّ٘يخ اٌزؼٍيُ اإلٌىزشٚٔٝ ٌٍطفً -صبثؼ ب 

 رؾغيغ ٚرذػيُعٙٛد ِشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة اٌطفً وّئعغخ صمبفيخ فٝ  -حبيُ ب 

 ثمغّيٗ:  اإلٔزبط اٌفىشٜ فٝ ِغبي أدة األهفبي

ؽيش يمَٛ  (،ٚدساعبد ٚثؾٛس جخ اٌجؾٛس ِٓ ؽيش اإلفذاساد )وزتزِى -أٔال  

ي ب ثبعشاء ػذح ثؾٛس رخـ اٌطفً، ٚرٌه رؾذ اؽشاف أػنبء اٌٍغٕخ اٌؼٍّيخ اٌّشوض عٕٛ
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يمذَ اٌّشوض ِغٍخ  ؽيش، ٚثجٍيٛعشافيبد فٝ ِغبي أدة األهفبي، ِٚغٍخ اٌّشوض ،ٌٍّشوض

، ٚاٌّئرّشاد :" أدة األهفبي دساعبد ٚثؾٛس: ِغٍخ ػٍّيخ ِؾىّخ"ثؼٕٛاْ ٔقف عٕٛيخ

خ اٌزٝ رمبَ ؽٙشي ب، ثبإلمبفخ اٌٝ إٌذٚاد ٚٚسػ اٌؼًّ ؼمذ عٕٛي ب، ٚاٌٍّزميبد األدثياٌزٝ ر  

 ٚاٌذٚساد اٌزذسيجيخ(.

ريغيش ِٛاد اٌمشاءح إٌّبعجخ : ِىزجخ األهفبي ِٓ ؽيش اٌخذِبد اٌّجبؽشح -حبَي ب

ٚخذِخ إٌّب٘ظ اٌذساعيخ ػٓ هشيك رٛفيش اٌّقبدس اٌّىزجيخ  ٌّغزٛيبد األهفبي ِٚيٌُٛٙ،

ٚاٌزشثيخ اٌّىزجيخ ػٓ هشيك اٌزذسيت ػٍٝ اعزخذاَ ، اعيخاٌّخزٍفخ ٌزذػيُ إٌّب٘ظ اٌذس

إلوغبة اٌطفً اٌخجشح فٝ اٌزؼبًِ ِغ  ؛اٌّىزجخ، ٚخذِخ اٌّشاعغ اٌزٝ رمَٛ ثٙب أِيٕبد اٌّىزجخ

 فٝ: فززّضًخذِبد غيش اٌّجبؽشح اٌأِب ٚ .ٚاٌمٛاِيظ، اٌىزت اٌّشعؼيخ ٚدٚائش اٌّؼبسف

(  ً ِجغو يغزة  سٚايخ اٌمقخ ٌغٓ ِب لجً اٌّذسعخ، ٚاال٘زّبَ ثبٌمقـ اٌؼٍّيخ ٌزمذيّٙب ثؾى

ثبإلمبفخ اٌٝ سعُ األهفبي  ،اٌطفً، ٚرذػُ ثبٌقٛس ٚاٌٍٛؽبد اٌزٛميؾيخ ٚاٌّغغّبد

ٚدػٛح ثؼل اٌىزبة ٌّٕبلؾخ ِئٌفبرُٙ ِغ األهفبي، ِغ ِشاػبح األعظ  ،ٚرّضيٍٙب خٌٍمق

ؼذ ؽيش ر   ،اٌزٛعٗ ألهفبي عٓ ِب لجً اٌّذسعخ، ِٚغشؽخ اٌمقـ إٌفغيخ ٚاٌزشثٛيخ ػٕذ

  ً ّضً فٝ يغّؼ ثزّضيٍٙب، ثبإلمبفخ اٌٝ رقٕيغ اٌؼشائظ اٌزٝ ر   اٌمقخ دساِي ب ثؾى

ٚاٌزٝ يّىٓ ػٓ هشيمٙب ، اٌّغشؽيبد، ثبإلمبفخ اٌٝ اٌّؾبمشاد ٚاٌٍمبءاد اٌفىشيخ ٌٍقغبس

أٚ ثّٕبعجخ ِٓ إٌّبعجبد اٌذيٕيخ  ؽذاس اٌغبسيخلنبيب اٌغبػخ، ٚثبألاصبسح اال٘زّبَ ثمنيخ ِٓ 

أٚ اٌمِٛيخ أٚ اٌّؾٍيخ...اٌخ، ٚإٌذٚاد ٚٚسػ اٌؼًّ، ٚٔؾبه اٌىّجيٛرش، ٚاٌشؽبلد، 

 .(ٚاٌّغبثمبد، ٚاٌؾفبلد

مشٚسح  اٌؼٕبيخ ثؤدة األهفبي، ٚرٛعيٗ األهفبي اٌٝ اٌمشاءح فٝ عٓ ِجىشح،  أْى انُتبئذ:

ػيٓ، ٚسػبيزُٙ، ٚوزٌه اال٘زّبَ ثزوبءاد األهفبي، ٚرٙيئخ الوزؾبف األهفبي اٌّجذ ٚاٌغؼٝ

ٌٍطفً  وبف   اٌفشؿ ٚاٌظشٚف اٌزٝ رغبػذ ػٍٝ االعزضّبس األِضً ٌٙزٖ اٌزوبءاد، ٚرشن ٚلذ  

ٚاوزؾبف لذساد اٌطفً ٚسػبيزٙب ٚرّٕيزٙب، ٚرّىيٓ اٌطفً ِٓ رٛظيف  إلصبسح األعئٍخ،

اد اٌمشاءح ٚاإلهبلع ٚاٌّٙبساد اٌؾغبثيخ رّٕيخ ِٙبسرىٌٕٛٛعيب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرقبالد، ٚ

ِغبػذح اٌطفً ػٍٝ ارمبْ ٌغخ أعٕجيخ ٚاؽذح ػٍٝ األلً ثبإلمبفخ اٌٝ اٌٍغخ ٌذٜ اٌطفً، ٚ

رخطيو ثشاِظ اإلراػخ ٚاٌزٍيفضيْٛ ػٍٝ أعبط رؤفيً اٌشغجخ فٝ اٌزؼٍُ ٚاٌجؾش اٌمِٛيخ، ٚ

ثجيئزٗ اٌزٝ رؾجغ  خسف اٌّزقٍاٌجذايخ ػٍٝ اٌجؾش ػٓ اٌّؼب ػٓ اٌّؼبسف، ِٚغبػذح اٌطفً فٝ

 خرٛفيش ٚعبئً االرقبي اٌؾذيضخ ٌٍطفً وبٌىّجيٛرش ٚرذسيجٗ ػٍٝ ويفيٚاؽزيبعبرٗ األٌٚيخ، 

ِغبػذح ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب؛ ؽيش أٙب رزيؼ ٌٗ ؽشيخ اٌزٛافً ِغ اآلخشيٓ ٌزجبدي اٌخجشاد ِؼُٙ، 

اد ٔؾبهٗ ِٚطبٌؼزٗ فٝ ؽزٝ ِغبالد اٌؾيبح؛ فىٍّب ص اٌطفً ػٍٝ ادسان اٌؼٍَٛ ٚاٌّؼبسف

ا ثٕ   بال  فٝ بء  ٚفؼ  ٚاوزغبثٗ اٌخجشح فٝ اٌؾيبح صاد ِؼذي اٌٛػٝ اٌضمبفٝ ٌذيٗ ٚأفجؼ ػٕقش 

ِىضفخ، ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزؼبًِ  رذسيت اٌطفً ػٍٝ اعزخذاَ اٌزمٕيبد اٌؾذيضخ ثقٛسح  ٚاٌّغزّغ، 

  ُ اٌؼًّ فٝ ثيئخ  رذسيت اٌطفً ػٍِٝٚٓ اٌّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد ٚأغبص اٌّٙبَ،  وجيش   ِغ و

ػًّ ديٕبِيىيخ رزقف ثبٌزغيش؛ ِّب يزطٍت ُِٕٙ اٌّشٚٔخ ٚاالعزؼذاد ٌزغييش إٌّٙخ ارا الزنذ 

زُ رؼّيك ِفَٙٛ اإلثذاع ِٓ خبلي اٌىؾف ػٓ ٚي رؼّيك ِفَٙٛ اإلثذاعٚاٌنشٚسح ٌزٌه، 

 ِٛاهٓ اٌمٛح ػٕذ اٌطفً. 
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 انًهتقيبد انغٓريخ:

يؼمٛة  /، ثؾنٛس أ.فٝ ِؼشك اٌىزبة 2/9/9171ٍَِزمٝ ِجذػٝ أدة األهفبي يَٛ  -

 ٘جخ  /سئيظ رؾشيش ِغٍخ عّيش، د. -ؽٙيشح خٍيً /سائذ أدة األهفبي، د. -اٌؾبسٚٔٝ

ٚرُ  .وبرجخ ٚثبؽضخ أدة اٌطفً - ِٝ ؽّذٜ /عبِؼخ ػيٓ ؽّظ، أ. -وٍيخ اآلداة  -ػجذ اٌفزبػ 

ٚ٘ذايب ِٓ ِغٍخ عّيش  اٌزمذيش فٝ اٌٍّزمٝ ػشك ٌٙٛايبد ٚسعَٛ األهفبي ٚرٛصيغ ؽٙبداد

 .ػٍيُٙ

 ، ٚرنّٓ:79/3/9171َيَٛ  ٍِزمٝ ِجذػٝ أدة اٌطفً -

ِ   اٌغٍغخ األٌٚٝ: يؼمٛة  /لذسيخ عؼيذ، أداس اٌغٍغخ أ. /ٓ اٌفبئض"، رؤٌيف د.ؽٛي سٚايخ "

 سائذ أدة اٌطفً. - اٌؾبسٚٔٝ

بة"، ثؾنٛس ز"اٌنغٛه اٌؾيبريخ ٚػبللزٙب ثؤصِخ اٌٙٛيخ ٚاٌؼذٚاْ ٌذٜ اٌى   اٌغٍغخ اٌضبٔيخ:

 وجيش ثبؽضيٓ ثبٌّشوض. - هٝبٕ٘بء ػجذ اٌؼ /سؽب اٌفٛاي، أداس اٌغٍغخ أ. /أ.

يَٛ  اٌٍّزمٝ اٌؾٙشٜ ٌّجذػٝ ٚٔمبد أدة اٌطفً ثؼٕٛاْ "اٌّغشػ اٌّذسعٝ: ِؾّٛد ِشاد"، -

 ، ٚرنّٓ:74/4/9171

 أعزبر –عيذ ػٍٝ اعّبػيً  /اٌغٍغخ األٌٚٝ: "اٌّغشػ اٌّذسعٝ ... ِؾّٛد ِشاد"، أ.د 

 عبِؼخ ؽٍٛاْ. –وٍيخ اآلداة  –اٌّغشػ اٌؼشثٝ ثمغُ اٌٍغخ اٌؼشثيخ 

وبرت ِغشػ اٌطفً  –ذ اٌؾبفع ٔبفف جِؾّذ ػ /اٌغٍغخ اٌضبٔيخ: "اٌىزبثخ ٌّغشػ اٌطفً"، أ.

أؽشف  /د. :ٚسئيظ اإلداسح اٌّشوضيخ ٌٍؾؼت ٚاٌٍغبْ ثبٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍضمبفخ، أداس اٌٍّزمٝ

 لبدٚط.

ػٍٝ إٌؾٛ فٝ صبلس عٍغبد  ،79/5/9171َ يَٛ ٝ ٚٔمبد أدة اٌطفًاٌٍّزمٝ اٌؾٙشٜ ٌّجذػ -

 ٌزبٌٝ:ا

سائذ أدة  - يؼمٛة اٌؾبسٚٔٝ /.اٌّزؾذس أ -"اٌىزبثخ ٌغيّٕب اٌطفً"ثؼٕٛاْ:اٌغٍغخ األٌٚٝ 

 األهفبي. 

ِغذٜ  /أ. د :اٌّزؾذس -"اٌغيّٕب ٚاٌضمبفخ اٌقؾيخ ٚاألِشاك اٌّضِٕخ"خ اٌضبٔيخ ثؼٕٛاْ:اٌغٍغ

 ؾبسٜ هت األهفبي ٚػنٛ اٌغّؼيخ اٌّقشيخ ٌٍؾغبعيخ ٚإٌّبػخ. اعز - ثذساْ

أؽّذ فٛصٜ فبٌؼ  /اٌّزؾذس اٌفٕبْ -"اٌغيّٕب ٚلنبيب اٌطفٌٛخ"اٌغٍغخ اٌضبٌضخ ثؼٕٛاْ:

د/ ِغذٜ ثذساْ، ٚاٌّخشط ٚرُ رىشيُ أ. .أؽشف لبدٚط /.د :ٌّخشط اٌغيّٕبئٝ. أداس اٌٍّزمٝا

 ؾبفخ اٌؼشثيخ.جً االرؾبد اٌذٌٚٝ ٌٍقِٓ ل   ،أؽّذ فٛصٜ

  ، ٚرنّٓ:9/1/9171ٌٍَّزمٝ اٌؾٙشٜ ٌّجذػٝ ٚٔمبد أدة اٌطفً يَٛ اٌغجذ ا -

 اٌغٍغخ األٌٚٝ:  ِٕبلؾخ ٔمذيخ ٌمقخ "اٌؾؼت اٌّؾزشَ" ٌٍىبرجخ / عؼذيخ اٌؼبدٌٝ.

 اٌغٍغخ اٌضبٔيخ: ِٕبلؾخ ٔمذيخ ٌّغشؽيبد اٌطفً ثؼٕٛاْ"صيبسح اٌٝ ِذيٕخ األؽبلَ" ٌٍىبرت

 ٝ.اٌّغشؽٝ/ ِغذٜ ِشػ

 ػفبف هجبٌخ /د.ػٓ  76/1/9171َصٕيٓ يَٛ اال ،ٌٍّزمٝ اٌؾٙشٜ ٌّجذػٝ ٚٔمبد أدة اٌطفًا -

 َ.9171اٌفبئضح ثغبئضح خٍيفخ اٌزشثٛيخ  "فه ؽفشحٚسٚايخ "

يَٛ اٌخّيظ ، سعَٛ لقـ األهفبي"" اٌٍّزمٝ اٌؾٙشٜ ٌّجذػٝ ٚٔمبد أدة اٌطفً - 

 /اٌفٕبْ، ٚاٌشؽّٓ ٔٛس اٌذيٓ ػجذ اٌفٕبْ/ اٌّزؾذصْٛ ِٓ سعبِٝ األهفبي:. 31/1/9171َ

س أداٚ ،خبٌذ اٌّشففٝ /٘ذيش يؾيٝ، ٚاٌفٕبْ /سؽب ِٕيش، ٚاٌفٕبٔخ /ػجذ اٌّغيذ ؽشيف، ٚاٌفٕبٔخ

 .أؽشف لبدٚط /.د :اٌٍّزمٝ

 ،73/2/9171يَٛ  ،"وبسيىبريش اٌطفً" اٌٍّزمٝ اٌؾٙشٜ ٌّجذػٝ ٚٔمبد أدة اٌطفً ثؼٕٛاْ - 

عؼيذ  /.أُٚ٘:  ،ش أػنبء اٌغّؼيخ اٌّقشيخ ٌٍىبسيىبريشثؾنٛس ثبلخ ِٓ سعبِٝ اٌىبسيىبري

سائذ أدة  ـ يؼمٛة اٌؾبسٚٔٝ /ٍّزمٝ أ.اٌ ٚأداس، فٛصٜ ِشعٝ /.أخبٌذ اٌّشففٝ،  /.أثذٜٚ، 
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 األهفبي.

يَٛ اٌغجذ ، "اٌٍّزمٝ اٌؾٙشٜ ٌّجذػٝ ٚٔمبد أدة اٌطفً ؽٛي "اٌىزبثخ ٌٍطفً فٝ ػقش اٌقٛسح - 

ِٚمشس اٌٍغٕخ اٌؼٍّيخ  ،سائذ أدة األهفبيـ  ٛة اٌؾبسٚٔٝيؼم/ : أ.رمذيُ ،99/79/9171َ

 أؽشف / س اٌٍّزمٝ: د.اد، ٚأسعبَ وزت ٚلقـ األهفبيـ  أؽّذ ػجذ إٌؼيُ/ ٚأ. ،ٌٍّشوض

 .ّشوضاٌػبَ ِذيش ـ  لبدٚط

يَٛ ، "اٌٍّزمٝ اٌؾٙشٜ ٌّجذػٝ ٚٔمبد أدة اٌطفً ؽٛي "ِؾزٜٛ ِغبلد األهفبي فٝ ِقش اٌيَٛ -

 رائد أدب األطفال ومقرر اللجنة - يعقوب الشارونى /.أ ، اٌّزؾذصْٛ:79/7/9172َاٌغجذ 
أخصائى  - مى إبراهيم /، أ.أستاذ أدب األطفال وكاتبة أطفال - قدرية سعيد /.د ،العلمية للمركز
 .مدير عام المركز ـ أشرف قادوس /.د :أدار الملتقى، إعالم تربوى

 

 انُذٔاد:

 –أعزبر ػٍُ اٌغّبي  – ٔب٘ذ ٔقش اٌذيٓ /ٌٍذوزٛسح ،عشرٝ"أٔب أؽت أ - ٔذٚح "اٌٛػٝ األعشٜ  -

 ِذسعخ عيٙبْ اٌغبداد اٌضبٔٛيخ ثٕبد. ثّمش ،6/9/9171َيَٛ  ،عبِؼخ اٌمب٘شح –وٍيخ اآلداة 

ِذيشح ٚؽذح اٌزذسيت ثبٌّشوض اٌذيّٛعشافٝ  - / ِٕٝ رٛفيكٔذٚح "اٌزفٛق ٚإٌغبػ" ٌٍذوزٛسح -

 .71/9/9171يَٛ  ،خ االثزذائيخِذسعخ عضيشح اٌشٚمهبلة ثبٌمب٘شح ِغ 

ِاغ  ،اعزؾابسٜ اٌؾغبعايخ ٚإٌّبػاخ - ِغذٜ ثذساْ /ؤلعزبر اٌذوزٛسٌ ٔذٚح "اٌفطشيبد ٚإٌّبػخ" -

 .91/9/9171يَٛ ، هبلة ِذسعخ عضيشح اٌشٚمخ االثزذائيخ

مدرس المناهج وطرق التدريس بكلية التربية  - / سمر سامحلدكتورةل ،ندوة "القيم التكنولوجية" -

 .66/6/6102يوم ، مدرسة أحمد ماهر اإلعدادية بنينبمقر  ،جامعة حلوان –

 ،السالادا  الثانويالة بنالا  مع طالب  مدرسالة جينالان ،ألستاذة/ إنجى مدثرل ،ندوة "اعرف حقك" -
 .62/6/6102يوم ، بالتعاون مع لجنة الطفل بالمركز القومى لحقوق اإلنسان

يغ ِغبلد األهفبي ٚرؤصيش٘ب ػٍٝ عٛدح إٌّزظ ِبئذح ِغزذيشح ؽٛي "ِؼٛلبد أزبط ٚرٛص -

ػبلء  /سئيظ االرؾبد اٌذٌٚٝ ٌٍقؾبفخ اٌؼشثيخ، د. - ٔبفش اٌغبلِٛٔٝ /اٌّزؾذصْٛ: د. ،اٌضمبفٝ"

 ـ ٘ٛيذا ؽبفع/، أ.لطش إٌذٜ سئيظ رؾشيش ِغٍخ - ٔغبلء ػبلَ /أ.، ّقشث سئيظ االرؾبد -ٔقيش

د. أؽشف  :، أداس إٌذٚحيظ رؾشيش ِغٍخ عّيشسئ - ؽٙيشح خٍيً /.د، فبسطسئيظ رؾشيش ِغٍخ 

 ثؾنٛس ػذد وجيش ِٓ هبٌجبد وٍيخ اٌزشثيخ ٌٍطفٌٛخ اٌّجىشح ثغبِؼخ ِذيٕخ اٌغبداد،  لبدٚط،

ٚػمت إٌذٚح لبِذ اٌطبٌجبد ثضيبسح ِىزجخ اٌطفً إٌّٛرعيخ اٌٍّؾمخ ، 3/3/9171يَٛ اٌغجذ 

أيّٓ  /اٌفٕبْ ثبؽشاف ،فبي اٌّىزجخهأل "خيبي اٌظً"سٚايخ لقيشح ثفٓ ٚرُ ػشك  ،ثبٌّشوض

ِذسط اإلػبلَ اٌزشثٜٛ ٚصمبفخ اٌطفً ٌٙزا إٌٛع  - ؽشػ ِجغو ٌٍذوزٛس أؽّذ اٌؾب٘ذِغ  ،ؽّذْٚ

 .ِٓ اٌفٓ

ثّمش ِذسعخ اٌّؼٙذ  ،صشيب ػجذ اٌجذيغ /ٌىبرجخ األهفبي أ. ،عٍٛن اٌفشد" ٝٔذٚح "اٌزشثيخ ٚأصش٘ب ف -

  .4/3/9171يَٛ األؽذ  ،اإلػذاديخ ثٕيٓ ثبٌٍّه اٌقبٌؼ ٝاٌؼٍّ

ثّمش ِذسعخ عيٙبْ اٌغبداد اٌضبٔٛيخ  ،ٌٍذوزٛسح/ ٔب٘ذ ٔقش اٌذيٓ ،ٔذٚح "اٌغّبي فٝ ؽيبرٕب" -

  .6/3/9171ٌضبلصبء ا يَٛ، ثٕبد

ب ٌٕج   - ثّمش ِذسعخ أؽّذ  ،ػبللبد أعشيخ ٌٍٜذوزٛسح/ عؾش فئاد، اعزؾبس ،ز اٌؼٕف"ٔذٚح "ِؼ 

 .1/3/9171 اٌخّيظ ، يَِٛب٘ش اإلػذاديخ ثٕيٓ

عبِؼخ  -ٌٍطفٌٛخ اٌّجىشح  وٍيخ اٌزشثيخثبٌزؼبْٚ ِغ  ،ٔذٚح "اٌىزبثخ ٌؤلهفبي ِٚٛاعٙخ اٌزطشف" -

سائذ أدة  -يؼمٛة اٌؾبسٚٔٝ  /أ.اٌّزؾذصْٛ:  ٚاالرؾبد اٌذٌٚٝ ٌٍقؾبفخ اٌؼشثيخ، ِذيٕخ اٌغبداد



(9172)فجشايش  71، 71ـــــــــــــــــ أدة األهفبي ع ـــــــــــــــــــــاٌّئرّشاد ٚإٌذٚاد ـــــــــــــــــــــــــــ  

242 
 

ٔبفش  /اٌّؾشف ػٍٝ ِشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة اٌطفً، د. -أؽشف لبدٚط  /األهفبي، د.

 ،سئيظ االرؾبد ثّقش - ػبلء ٔقيش /سئيظ االرؾبد اٌذٌٚٝ ٌٍقؾبفخ اٌؼشثيخ، د. -اٌغبلِٛٔٝ 

، أليّذ إٌذٚح ثّمش ػبلَ اٌزشثٜٛ ٚصمبفخ اٌطفً ثبٌىٍيخِذسط اإل - أؽّذ اٌؾب٘ذ /د. :ٚأداس إٌذٚح

 .71/3/9171اٌغجذ اٌّٛافك  ، يَٛاٌىٍيخ ثّذيٕخ اٌغبداد

ثّمش  ،ِذيشح ِىزجخ اٌطفً إٌّٛرعيخ ثبٌّشوض - ؤلعزبرح/ ِٕٝ ثبليٌ ،ا٘مخ""فزشح اٌّشٔذٚح ػٓ  -

 .73/3/9171يَٛ اٌضبلصبء ، ذسعخ اٌمب٘شح اٌضبٔٛيخ اٌقٕبػيخِ

يَٛ ، عّؼيخ ِجشح اٌّشأح اٌغذيذح ثّمش/ ٔب٘ذ ٔقش اٌذيٓ، ٌٍذوزٛسح ،ٔذٚح "اٌزشثيخ اإليغبثيخ" -

  .71/3/9171اٌغجذ 

عّبي  /، أ.دفبلػ غٕيُ /اٌّزؾذصْٛ: أ.دٚرقٛيت اٌفىش اٌّزطشف"،  ٔذٚح ؽٛي "أدة اٌطفً -

يَٛ  ثذاس اٌىزت ٚاٌٛصبئك،، أؽشف لبدٚط /د. :ِؾّٛد ؽغٓ اعّبػيً، أداس إٌذٚح /ؽفيك، أ.د

72/3/9171. 

ثّٕبعجخ ػيذ األَ، ؽبمش فٝ إٌذٚح فشيك ػًّ ِٓ ٚؽذح اآلصبس  ٔذٚح "أِٙبد ػجش اٌزبسيخ" -

ِذيش ِشوض اثذاع  - أِبٔٝ ِقطفٝ عزبرحاألرؾذ اؽشاف  ،يخ ثٛصاسح اآلصبساٌمجطيخ ٚاإلعبلِ

 .99/3/9171يَٛ  اٌطفً ثجيذ اٌؼيٕٝ اٌزبثغ ٌقٕذٚق اٌزّٕيخ اٌضمبفيخ،

أؽّذ  /، اٌّزؾذصْٛ: د.ثّٕبعجخ اٌيَٛ اٌؼبٌّٝ ٌىزبة اٌطفً ٔذٚح "وزت األهفبي اٌّزشعّخ" -

يَٛ أؽشف لبدٚط،  /د. :اٌزٛاة، أداس إٌذٚحِؾّذ عيذ ػجذ  /سؽب فبٌؼ، د. /اٌشاٜٚ، د.

9/4/9171.  

 -ٌٍذوزٛسح/ ٘جخ اثشا٘يُ  ،ٔذٚح "اٌزؼبًِ اآلِٓ ٌٍّشا٘مبد ِغ ؽجىبد اٌزٛافً االعزّبػٝ" -

ثّمش عّؼيخ ِجشح اٌّشأح  ،وٍيخ اٌزشثيخ إٌٛػيخ عبِؼخ اٌمب٘شح - ِذسط ثمغُ اٌؼٍَٛ اٌزشثٛيخ

  .77/4/9171يَٛ ، اٌغذيذح ثبٌٍّه اٌقبٌؼ

 يَٛ  (،أثٛ لزبرخـ )ٌٍىبرجخ / عبسح اٌغٙيً ِغ أهفبي داس اٌشػبيخ االعزّبػيخ ث ،"أٔب ٚأعشرٝ"ٔذٚح  -

76/4/9171. 

 ، يَٛثّٕبعجخ يَٛ اٌزشاس اٌؼبٌّٝ ،اٌغٕٝ ٌٍذوزٛس/ يغشٜ ػجذ ،ٔذٚح "اٌطفً ٚاٌزشاس" -

71/4/9171. 

 .94/4/9171 يَٛ ،ِذاسط إٌّيً اٌخبفخثّمش  ،ٌٍذوزٛسح/ ٔب٘ذ ٔقش اٌذيٓ  ،ٔذٚح "اإلثذاع" -

 .92/5/9171يَٛ اٌضبلصبء ، ٌٍذوزٛسح / ٔب٘ذ ٔقش اٌذيٓ "،ػٍُ اٌغّبي"ح ٔذٚ -

سائذ أدة  - يؼمٛة اٌؾبسٚٔٝ /يٛٔيٛ، اٌّزؾذصْٛ: أ. 31ثّٕبعجخ صٛسح  ،ٔذٚح "ؽىبيخ ٚهٓ" -

 خ اٌؼشثيخ األفشيميخ،سئيظ لطبع ِىبفؾخ اإلس٘بة ثبٌّٕظّ - ؽجً ػجذ اٌغٛاد /اٌطفً، اٌٍٛاء

 :أداس إٌذٚح ،أهفبي ِٓ ِئعغخ دٚس اٌزشثيخ ثبٌغيضح ِٓ ألغبَ األؽجبي ٚاٌفزيبْثؾنٛس 

 .9/1/9171أؽشف لبدٚط، يَٛ  /د.

 َ.99/1/9171يَٛ  ،يٌٛيٛ ٚاٌزوشٜ اٌغبدعخ ٚاٌغزيٓ" 93ٔذٚح "صٛسح  -

ثبؽش ثذاس اٌىزت  - ٛدحٌٍذوزٛس/ سامٝ ع ،هٗ ؽغيٓس ذٚح ػٓ ػّيذ األدة اٌؼشثٝ اٌذوزٛٔ -

 .7/1/9171يَٛ ، ِذسعخ إٌّيً اإلػذاديخ ثٕبدّمش ث ،ٚاٌٛصبئك اٌمِٛيخ

 .6/1/9171يَٛ  ،ٌٍذوزٛسح/ ٔب٘ذ ٔقش اٌذيٓ "،صسع ؽغشح"أذٚح  -

يَٛ ، اٌّشوض االعزىؾبفّٝمش ث ،ٌٍذوزٛسح/ ٔب٘ذ ٔقش اٌذيٓ ،"فٓ ٚاإلثذاع ٚاٌغّبي"اٌ ٔذٚح -

4/2/9171.  

 .79/2/9171يَٛ  ،/ ِٕٝ رٛفيكٌٍذوزٛسح ،"فىيش اإلثذاػٝاٌزٔذٚح " -

ِٚؾب٘ذح ػذد ِٓ األفبلَ  ،ش ِغ ثؼل هبلة اٌّذاسط االثزذائيخثّٕبعجخ أػيبد أوزٛثٔذٚح  -

 ،ٚؽشػ ِجغو ٌٍؾشة ِٓ خبلي أِيٕخ اٌّىزجخ ،غبٔٝاألاٌمقيشح اٌّجغطخ ػٓ ؽشة أوزٛثش ٚ

 .3/71/9171يَٛ األسثؼبء 

ثّٕبعجخ أػيبد أوزٛثش،  ،بص"ـبٔٝ ٌّقش: لشاءح فٝ وزبة ِقش اٌزؾذٜ ٚاإلٔغٔذٚح "اٌؼجٛس اٌض -
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د./ ؽٕبْ  :ذٚحـأداسد إٌ ،ٛاس ٌٍذساعبد اٌغيبعيخ ٚاإلػبلِيخـشوض اٌؾـٓ اٌّشوض ِٚـبْٚ ثيـثبٌزؼ

اٌؼّيذ  :ٚؽبمش فيٙب ،بديخ ثّشوض اٌؾٛاسـبد اٌّبٌيخ ٚااللزقـظ ٚؽذح اٌذساعـسئي - ٝـفزؾ

، عزشاريغيخ ثؤوبديّيخ ٔبفش اٌؼغىشيخ اٌؼٍيباٌذساعبد االِغزؾبس ِشوض  - فّٙٝ اٌذوزٛس/ خبٌذ

أ. د./ عّبي  ،بْ اٌّؼٕٛيخ ثبٌمٛاد اٌّغٍؾخ عبثم  ٔبئت ِذيش اٌؾئٛ - ٌجيت ٜؽّذ /. ػ.اٌٍٛاء أ

ِٓ هٍجخ  ٚؽنش إٌذٚح ػذد  ، عبِؼخ ػيٓ ؽّظ -فبي سئيظ لغُ اٌذساعبد إٌفغيخ ٌؤله - ؽفيك

 .1/71/9171 َٛ االصٕيٓ، يـذاسط اٌضبٔٛيخٚهبٌجبد اٌّ

 ،ػٍيٙب ٚػشك أفبلَ ٚاٌزؼٍيك ، ِغ ثؼل هبلة اٌّذاسط االثزذائيخ،ثؤخبللٝ" ٔذٚح "ساق   -

 :ػٓ هشيك أعبرزح ِٓ اٌّشوض اٌمِٛٝ ٌضمبفخ اٌطفً ،ٚػًّ أؽغبي فٕيخ ػٍٝ ؽىً وبسد

 .9171/ 6/77يَٛ  ،اٌقؾيخأ./ أغٝ ِذصش ِٓ لغُ األثؾبس، أ./ ِشٚح ػبدي ِٓ لغُ اٌضمبفخ 

، ثبٌزؼبْٚ ِغ ِشوض اٌؾٛاس ٌٍذساعبد اٌغيبعيخ ٚاإلػبلِيخ، .. ليّخ ِٚغئٌٛيخ".ٔذٚح "االٔزّبء -

 ٜؽّذ /. ػ.اٌٍٛاء أ، اٌؼّيذ اٌذوزٛس/ خبٌذ فّٙٝ، اٌّزؾذصْٛ: ٝـد./ ؽٕبْ فزؾ :ذٚحـأداسد إٌ

ِٓ هٍجخ  ؽنش إٌذٚح ػذد  ٚبٌذ، خٍٛد خ /زّذ إٌذٚح ثفمشح فٕيخ ٌٍّٕؾذح اٌؾبثخ، اخز  ٌجيت

  .74/77/9171يَٛ األسثؼبء  ،ٚهبٌجبد اٌّذاسط اٌضبٔٛيخ

ب مذ اٌزّٕش" -  .95/77/9171يَٛ  ،ٌٍذوزٛسح / عّش عبِؼ ،ٔذٚح "ِؼ 

رؾذ ؽؼبس "ؽطّٛا اٌؼٛائك افزؾٛا  ،"رّٕيخ اٌّٙبساد اإلثذاػيخ ٌمب٘شٜ اٌّغزؾيً"ٔذٚح  -

ؽشيف  /اٌّزؾذصْٛ: أ.د ،ٕبعجخ اٌيَٛ اٌؼبٌّٝ ٌٍطفً اٌّؼبقثّ، األثٛاة ِٓ أعً ِغزّغ ؽبًِ"

ثبؽش ثذاس اٌىزت ٚاٌٛصبئك،  -ٔٛسا ػجذ اٌؼظيُ  /اٌخجيش اٌذٌٚٝ فٝ اٌزّٕيخ اٌجؾشيخ، د. -اٌجٕذاسٜ 

 ،4/79/9171َ، 3صٕيٓ ٚاٌضبلصبء اال :يِٛٝ ،ثبؽش ثذاس اٌىزت ٚاٌٛصبئك -ِشٚح اٌؾشيف  /أ.

 /اإلثذاع ٚاٌغّبي ٌّزؾذٜ اإلػبلخ ثبعزخذاَ إٌغجخ اٌز٘جيخ" ٌٍذوزٛس ٔذٚح "ِمبييظ اٌيَٛ األٚي:

 ٚٚسؽخ ،ٔٛسا ػجذ اٌؼظيُ /ؽشيف اٌجٕذاسٜ، ٚسؽخ "ِجذػْٛ رؾذٚا اإلػبلخ" ٚسعُ ٚرٍٛيٓ د.

ٚأهفبي  ِٓ ِىزجخ داس إٌّٝ "msa"ِغ هٍجخ ٚهبٌجبد ِذسعخ  ِشٚح اٌؾشيف /.أسعُ ٚرٍٛيٓ 

لقـ ٚالؼيخ ٌّزؾذٜ اإلػبلخ أثطبي األٌٚيّجيبد: أيّٓ  ٌيَٛ اٌضبٔٝ:ا، ِٓ ِذاسط اٌزشثيخ اٌفىشيخ

 فجٛس، اثشا٘يُ اٌخٌٛٝ، ػّش اٌؾٕبٜٚ، ػشك ٌّٛا٘ت اٌّجذػيٓ ِٓ ِزؾذٜ اإلػبلخ.

 

 ٔرط انؼًم:

ّغئٌٛخ إٌؾبه ٌ، ٌؼًّ ٌٛؽبد ِٓ اٌٛسق ٚاٌفَٛ ألهفبي اٌّىزجخ إٌّٛرعيخ ٚسؽخ أػّبي فٕيخ -

 .9/9/9171يَٛ اٌفٕٝ، 

، فشيك أهفبي اٌّىزجخِغ ٍفٕبْ/ أيّٓ ؽّذْٚ "، ٌؽخقيبد خيبي اٌظًأعجٛػيخ ثؼٕٛاْ " ٚسؽخ -

 .ٚرؼمذ اٌٛسؽخ يَٛ اٌغجذ ِٓ وً أعجٛع

اٌجبؽضخ ثبٌّشوض اٌمِٛٝ ٌضمبفخ  - / أغٝ ِذصشٌؤلعزبرح ،ٚسؽخ "اٌزؼبيؼ اٌغٍّٝ ٚٔجز اٌؼٕف" -

هبسق  /ػبدي ِؾّذ ػضّبْ، أ. /بلَ أ.ثبٌزؼبْٚ ِغ ِجبدسح ع ،اٌطفً ِغ أهفبي عضيشح اٌشٚمخ

 .99/9/9171، 97يَٛ ، ٔٛس٘بْ ؽغيٓ /يٛعف، أ.

ٌٍىبرجخ ٚاٌؾبػشح/ ػفذ ثشوبد ِغ سٚاد اٌّىزجخ، ِغ رقٛيش رٍيفضيٛٔٝ ٌٍٛسؽخ  "اٌزخيً"ٚسؽخ  -

 .94/9/9171يَٛ ، ٌمٕبح فذٜ اٌجٍذ

يَٛ  ،أهفبي اٌّىزجخٕٝ ِغ ّغئٌٛخ إٌؾبه اٌفٌ"وبسد ٌؼيذ األَ" فٕيخ ٌزقّيُ ٚرٕفيز ٚسؽخ  -

99/3/9171. 

يَٛ ، ِؾشف اٌّشوض -/ أؽشف لبدٚط ٌٍذوزٛس ،ٚسؽخ "أهفبٌٕب ٚاالٔزخبثبد اٌشئبعيخ" -

95/3/9171. 

 .96/3/9171يَٛ االصٕيٓ  ،ّغئٌٛخ إٌؾبه اٌفٌٕٝ ،"ٔغيظ ِٓ اٌٛسق" فٕيخ ٌؼًّ ٚسؽخ -
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اٌفٕٝ ثّىزجخ اٌطفً ِغ أهفبي اٌّشوض  ّغئٌٛخ إٌؾبهٌ (،سعُ ٚرٍٛيٓ ٚأػّبي فٕيخ)ٚسؽخ فٕيخ  -

 .3/4/9171 يَٛ ثّمشٖ ،االعزىؾبفٝ ٌٍؼٍَٛ ثبٌٍّه اٌقبٌؼ

 .9/6/9171 اٌّىزجخ، يَٛ ّغئٌٛخ إٌؾبه اٌفٕٝ ِغ أهفبيٌ ،"فبٔٛط سِنبْ"فٕيخ ٌؼًّ ٚسؽخ  -

ٚرذسيجبد ػٍٝ  ،ِغ أهفبي اٌّىزجخ / ِغذٜ ِشػّٝخشط اٌّغشؽٌٍٝ ،يخ أعجٛػيخٚسػ ِغشؽ -

 .، ٚ"اٌشؽٍخ""ػشايظ لّبػ" ؽيزٝ:ِغش

ٌٍزذسيت ػٍٝ فمشاد ؽفً  ،ٌّغئٌٛخ إٌؾبه اٌّغشؽٝ ثّىزجخ اٌطفً ،ٚسػ ِغشؽيخ أعجٛػيخ -

 ٔٙبيخ اٌّٛعُ اٌضمبفٝ اٌقيفٝ.

 َ.2/1/9171يَٛ ّغئٌٛخ إٌؾبه اٌفٕٝ، ٌ،ِغ أهفبي اٌّىزجخ  "ؽشق ػٍٝ اٌغٍذفٕيخ "ٚسؽخ  -

ٌزؼٍيُ األهفبي اٌشعُ اٌىبسيىبريشٜ  ٌؤلعزبر/ عؼيذ ثذٜٚ ،"ريشرؼٍيُ فٓ اٌىبسيىب"أعجٛػيخ ٚسػ  -

صٕيٓ يِٛٝ اال ،ثطشيمخ عٍٙخ ِٚجغطخ، ٚهشيمخ سعُ عغُ اإلٔغبْ ٚعّيغ أؽىبي اٌؾيٛأبد

 ٌّذح ؽٙشيٓ.ٚ 3/2/9171ِٓ  اثزذاء   ،ٚاٌخّيظ ِٓ وً أعجٛع

يَٛ ، غ أهفبي اٌّىزجخِ اٌقيفٝ وشٚد ؽفً ٔٙبيخ اٌّٛعُ اٌضمبفٝزقّيُ ٚرٕفيز ٌفٕيخ ٚسؽخ  -

6/2/9171. 

ثّٕبعجخ اٌٌّٛذ إٌجٜٛ اٌؾشيف، ِغ ِغّٛػخ ِٓ هبلة  ٚسؽخ فٕيخ ٌؼًّ ػشٚعخ اٌٌّٛذ -

 .72/77/9171يَٛ اٌّذاسط االثزذائيخ، 

 ٌطبلة اٌّذاسط ٚأهفبي اٌّىزجخ. (سعُ ٚرٍٛيٓ)أعجٛػيخ  ٚسػ أػّبي فٕيخ -

 ٝيِٛاٌّذاسط االثزذائيخ،  جؼل هبلةٌ، (سعُ ٚرٍٛيٓ ِٚٛعيمٝ)فٕيخ  ٚسؽخ -

71،71/79/9171. 

 

 :انًركز فؼبنيبد خبردانًغبركخ فٗ 

ػيذ األَ ثّذسعخ عضيشح اٌشٚمخ  ؽفًؽنٛس في ِٕٝ ثبلي ِذيش ِىزجخ اٌطفً  /أ. خؾبسوِ -

 .91/3/9171يَٛ  ،االثزذائيخ

ػٍٝ  ؽفً رىشيُ األِٙبد اٌّضبٌيبد ثمقش األِيش ِؾّذِؾبسوخ ثؼل ثبؽضبد اٌّشوض فٝ  -

ً   ،ثبٌّٕيً يَٛ ، ِٓ أ. / ِٕٝ ثبلي، أ. / ِشفذ ؽبِذ، وؤِٙبد ِضبٌيبد ٌٙزا اٌؼبَ ؽيش رُ اخزيبس و

97/3/9171. 

اٌّئرّش اٌؼٍّٝ اٌضبٌش ٌٍّؼٙذ اٌذٌٚٝ اٌؼبٌٝ فٝ  ،ِؾشف اٌّشوض –أؽشف لبدٚط  /د.ِؾبسوخ  -

زؾٛي ِٓ إٌّطيخ اٌٝ ٔؾٛ أعٕذح ِغزمجٍيخ ٌجؾٛس اإلػبلَ: اؽىبٌيبد اٌ"ٌئلػبلَ ثبٌؾشٚق 

 .9171أثشيً  94-93يِٛٝ  "،اٌزغذيذ ٚاإلثذاع

 ،ػؾش ٌمغُ اٌّىزجبد ٚاٌٛصبئك ٚرمٕيخ اٌّؼٍِٛبد ٜاٌّئرّش اٌؾبدثبٌؾنٛسفٝ ِؾبسوخ اٌّشوض  -

ب ِٓ أعً اٌّغزمجً اٌغذيذ فأ   ٜٚاٌز  ٝليُ ثبٌزؼبْٚ ِغ داس اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌمِٛيخ ثؼٕٛاْ "ِؼ 

 - 93اٌفزشح ِٓ  ٝف ،ٚإٌّؼمذ ثبٌّىزجخ اٌّشوضيخ ثغبِؼخ اٌمب٘شح "،ِبدِٙٓ ٚدساعبد اٌّؼٍٛ

 .9171أثشيً  94

ٚاٌّغزّغ اٌّذٔٝ ٚصمبفخ  ِئرّش عبِؼخ عٛ٘بط "اٌزؼٍيُأؽشف لبدٚط فٝ  /د.ِؾبسوخ  -

 .9171أثشيً  96-95يِٛٝ  ،اٌّٛاهٕخ"

عبِؼخ ػيٓ  - ىٍيخ اٌجٕبداٌّئرّش اٌذٌٚٝ اٌخبِظ ٌمطبع اٌجيئخ ثأؽشف لبدٚط فٝ  /ِؾبسوخ د. -

، ثٛسلخ ػًّ ثؼٕٛاْ "اٌميُ رؾذيبد ٚآِبي" -ؽّظ ثؼٕٛاْ "إٌّزذٜ اٌذٌٚٝ ٌٍطفٌٛخ اٌّجىشح 

 .9171أثشيً  92-91يِٛٝ األخبلليخ ثجشاِظ األهفبي اٌزٍيفضيٛٔيخ"، 

ٔذٚح اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍضمبفخ "اػبلَ اٌطفً .. ٚالؼٗ ٚعجً فٝ بدٚط أؽشف ل /ِؾبسوخ د. -

 .1/5/9171 ، يَٛ اٌضبلصبء"اػبلَ اٌطفً ٝثٛسلخ ثؾضيخ ثؼٕٛاْ "اٌّغىٛد ػٕٗ ف ،ٛك ثٗ"إٌٙ

فٝ  - وجيش ثبؽضيٓ ثّشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة اٌطفً - ِؾبسوخ اٌضِيٍخ األعزبرح/ ِبعذح اعّبػيً -
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ثبٌزؼبْٚ ِغ داس  ،ٚاٌؼؾشيٓ ٌٍغّؼيخ اٌّقشيخ ٌٍّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاألسؽيف ٜاٌّئرّش اٌؾبد

"ِشافك اٌّؼٍِٛبد فٝ  ثؼٕٛاْ ،9171يٌٛيٛ  71 - 1اٌفزشح ِٓ  ٝف ،ىزت ٚاٌٛصبئك اٌمِٛيخاٌ

 .ذ ثبٌمبػخ اٌشئيغيخ ٌذاس اٌٛصبئك اٌمِٛيخ ثبٌفغطبهم  ػ   ٜٚاٌز ،اٌؼقش اٌشلّٝ ٚآفبق اٌّغزمجً"

 يَٛ "،اٌؼقب اٌجينبء"اٌيَٛ اٌؼبٌّٝ ٌٍىفيف فٝ ِذيش ِىزجخ اٌطفً  ـ ِٕٝ ثبلي /أ. خؾبسوِ -

 .73/71/9171اٌغجذ 

اؽزفبٌيخ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍضمبفخ ؽٛي "لشاءح فٝ  ،ِذيش ػبَ اٌّشوض - أؽشف لبدٚط /د.ِؾبسوخ  -

 .فٝ أدة يؼمٛة اٌؾبسٚٔٝ"

فٝ  ،وجيش ثبؽضيٓ ثبٌّشوض ـ وٛصش ِغذ اٌذيٓ /ِٕٝ ثبلي ِذيش ِىزجخ اٌطفً، أ. /أ. خؾبسوِ -

يٓ اٌضمبفٝ ٌزٜٚ االؽزيبعبد اٌخبفخ "لنبيب ؽنٛس فؼبٌيبد اٌذٚسح اٌؼبؽشح ٌّئرّش اٌزّى

فٝ اهبس االؽزفبي ثبٌيَٛ اٌؼبٌّٝ  ،األلضاَ فٝ ِقش ثيٓ اٌزّىيٓ اٌضمبفٝ ٚاٌزّٕيخ اٌّغزذاِخ"

 .77/79/9171ٌٍّؼبق، يَٛ 

 ،ؽنٛس فؼبٌيبد ِئرّش ارؾبد اٌىزبة ، فِٝذيش ػبَ اٌّشوض - أؽشف لبدٚط /د.ِؾبسوخ  -

 .75/79/9171اٌغجذ ، يَٛ زغذيذ ٚاٌزمٍيذ"ثؼٕٛاْ "أدة اٌطفً ثيٓ اٌ

 
 تدريب العاملين بالمركز:

لطفل  إلعداد المسرحيا  السياسية ا المكتب ناءألمبعنوان "البرنامج التدريبى  دورة تدريبية -
لطفولة التربية لباحثة ماجستير بكلية  ـ داليا حسن أ. :سنوا "، إعداد وتنفيذ 6-5الروضة من 

 اهرة، اشتمل  الدورة على أربع جلسا  بمعدل جلسة أسبوعًيا.جامعة الق – المبكرة
 

 االحتفبنيبد:

ػشٚك أفبلَ عيّٕب األهفبي، رنّٕذ  ،"وٍٕب ؽٌٛه" ثؼٕٛاْ يَٛ اٌيزيُثّٕبعجخ اؽزفبٌيخ  -

 .4/4/9171 يَٛ ،٘ذايب رزوبسيخٚسػ ؽىٝ ػشائظ، 

 ن ػٍٝ أهفبي اٌّىزجخ،ؽفً رٛصيغ عٛائض اٌّغبثمخ اٌذيٕيخ اٌيِٛيخ ٌؾٙش سِنبْ اٌّجبس -

 .73/6/9171يَٛ  ٚرنّٕذ اٌغٛائض لقـ ِٚغبلد أهفبي،

" ثّٕبعجخ ػيذ أسٔٛة ٚاٌؾٍٜٛ اٌّىؾٛفخ"ٚلقخ  سؽّخ ِؾغٛة، /ٌٍفٕبٔخ  ػشك ػشائظ -

 .73/1/9171، يَٛ االصٕيٓ األمؾٝ

ٚرنّٓ ػذح فمشاد: أداء ألعّبء هللا اٌؾغٕٝ، ػضف  ،إٌؾبه اٌقيفِٝٛعُ ؽفً ٔٙبيخ  -

، اعزؼشامبد، اعىزؾبد غٕبئيخ، ٜٚباٌقفشد، أغٕيخ ص٘ٛس ِىزجخ اٌشٚمخ ٌٍؾبػش عؼيذ ِٕ

 /بٖ"، ِغشؽيخ "ػشايظ لّبػ" ٌٍّخشط اٌّغشؽِٝؼٍِٛبد صمبفيخ، ِغشؽيخ "اٌٍّىخ ِي

 .71/2/9171ِغذٜ ِشػٝ، يَٛ 

ٚرٌه  ؛ٌفشيك عيً اٌزؾذٜ ٌزٜٚ اٌمذساد اٌخبفخ ،ػشك ِغشؽٝ "ؽىبٜٚ ػٍٝ اٌمٙبٜٚ" -

 .91/2/9171يَٛ  ،األهفبي اٌؼبدييٓ ِغ اٌّىفٛفيٓ ٌذِظ
ِٚؼٍِٛبد صمبفيخ، ثؾنٛس  سٚايخ لقخ ٚرٍٛيٓ ٚأغبٔٝ، ٚرنّٓ أػيبد اٌطفٌٛخؽفً ثّٕبعجخ  -

 .96/77/9171يَٛ ػذد ِٓ هبلة اٌّذاسط االثزذائيخ، 

ز، ؽفً افطبس عّبػٝ "ٌّخ فطبس سِنبْ" - بة ٚاٌّجذػيٓ فٝ أدة ثؾنٛس ػذد وجيش ِٓ اٌى 

 سِنبْ ثّمش اٌّشوض. 95يَٛ األؽذ اٌطفً، 
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 َغبط انرحالد انخقبفيخ نألطفبل:
سلسلة من الرحب  الثقافية األسبوعية مع طب  المدارس ومع أطفال المكتبة النموذجية  -

، شارع المعز وبي  السحيمى ومسجد رحب ( 5) إلى األماكن التالية: المتحف المصرى
بمناسبة أكتوبر  6، بانوراما رحب ( 4)  ح الدين، قلعة صبرحب ( 4) السلحدار
الحديقة الثقافية بالسيدة زين  ، )رحلتان( سنة على ذكرى حر  أكتوبر 45 ـاالحتفال ب

 .قصر محمد على بالمنيل، لإلدارة التعليمية
 

 َغبط رٔايخ انقصخ:

ٓ اٌمقـ ٚسٚايخ ػذد ِ ،ٌمبءاد أعجٛػيخ ٌٕؾبه سٚايخ اٌمقخ ألهفبي عٓ ِب لجً اٌّذسعخ -

اٌذة يؾت اٌؼغً أوضش "، "اٌغٕغبة اٌّؾبوظ"، "اٌضسافخ ظشيفخ"، "عغُ االٔغبْ" كبنتبنٗ:

عغُ "، "اٌذسفيً اٌؾغبع"ثبٌؼشائظ، " ظشيف ٍِه اٌغبثخ"، "اٌمشد ظشيف"، "ِٓ اٌىغً

األسأت اٌضبلصخ "ِٓ اٌّغّٛػخ اٌمققيخ  "روبء وٍت"لقخ ػٓ اٌقيبَ، ، "اإلٔغبْ

خشٚف اٌؼيذ، ِٕٚبلؾبد ػٓ اٌؾظ سٚايخ لقخ ػٓ  ،"شح ٚاٌجغؼخاألِي"، "ٚلقـ أخشٜ

، "ليّخ اٌؼًّ"، "اٌؾبهش ؽغٓ ٚؽغشح اٌزفبػ"، "األسعٛؽخ اٌقغيشح"، ٚػيذ األمؾٝ

  ،ِغ ػًّ ٔؾبه فٕٝ سعُ ٚرٍٛيٓ ألؽذاس اٌمقخ ٚؽخقيبرٙب ،"اٌذػبء اٌّغزغبة"

 .، ٚأٌؼبة ؽشويخ ٌؤلهفبي ثؼذ سٚايخ اٌمقخفىش ِؼبٔبِغبثمبد ٚ

 :ىالنشاط الثقاف

لعرض المعلوما   ،لقاءا  ثقافية أسبوعية مع طب  المدارس وأطفال المكتبة النموذجية -
مسابقة ثقافية وعرض كالتالى:  الثقافية والتعريف بالمناسبا  المختلفة وإلقاءالضوء علينا

من  أحمد زويل، وطه حسين :مثل ،لبعض المعلوما  عن بعض الشخصيا  المشنورة
السيرة ومعلوما  عن مكة المكرمة وعن الحج ، "مصور أعبم الفكر العربى"كتا  
، نشاط ثقافى من "كنز المعلوما " ، عرض مبسط لكتا "صورة ومعلومة"، النبوية

 .ومعلوما  عن الفيل "أريد أن أعرف"، تصفح فى موسوعة "قل لماذا؟"موسوعة 
ساعة مع الكتا  وتلخيص وية مع طب  المدارس وأطفال المكتبة النموذج نشاط أسبوعى -

، باإلضافة إلى نشاط المنارا  اللغوية شتراك بنا فى مسابقة تحدى القراءةلبص القص
 واإلمبء.

 

 اػيخ ٔتهيفزيَٕيخ:رتضزيالد إ

 ،رغغيً اراػٝ ٌجشٔبِظ "ػبٌّٕب" ػٓ أٔؾطخ اٌّشوض اٌّخزٍفخ ِغ األعزبر/ أؽّذ ٔبعٝ اٌّغئٛي -

 ٓ فٝ اٌّزؾف اٌّقشٜ.ػٓ اٌزشثيخ اٌّزؾفيخ ٌٍّىفٛفي

ػٓ أعبعيبد اٌشعُ ٌٍٛعٗ  ،رغغيً رٍيفضيٛٔٝ ٌجشٔبِظ أٌٛاْ ؽخبثيو ٌؤلعزبر/ عؼيذ ثذٜٚ -

 ٚأؽىبي اٌؾيٛأبد.

ػٓ يَٛ فٝ ؽيبح  ،رقٛيش ؽٍمخ ِٓ ثشٔبِظ "يَٛ فٝ ؽيبرٝ" ثبٌمٕبح األٌٚٝ اٌزٍيفضيْٛ اٌّقشٜ -

 األهفبي ثبٌّىزجخ.

ِذيشح ِىزجخ اٌطفً ِغ اإلػبلِيخ / يغشا  ـ برح/ ِٕٝ ثبليرغغيً اراػٝ ٌئلراػخ اٌزؼٍيّيخ ٌؤلعز -

 ٘بلي ػٓ أٔؾطخ اٌّشوض.
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 :انًضبثقبد

ٌؤلهفبي  زُ هشػ عئاي يِٛي بياٌيِٛيخ خبلي ؽٙش سِنبْ اٌّجبسن، ؽيش  اٌذيٕيخ ّغبثمخاٌ -

 رغّيغزُ يٚ اٌطفً اٌٍّؾمخ ثبٌّشوض، ٌٚشٚاد ِىزجخ ػٍٝ ففؾخ اٌّشوض ػٍٝ ِٛلغ اٌفيظ ثٛن

  .ٔٙبيخ اٌؾٙش ٚرؾذيذ اٌفبئضيٓ ٚرٛصيغ اٌغٛائض ػٍيُٙ ٝثبد فاإلعب

 :َٗغبط ديُ

شك ٚػيُ اٌمشآْ اٌىشيُ ثؤؽىبَ اٌزغٛيذ، اٌّىزجخ إٌّٛرعيخ ٚرؼٍ ِغ أهفبيٝ أعجٛػٝ ٔؾبه ديٕ -

 .ـ هللا ػٍيٗ ٚعٍُ ٝفٍـ ٌجؼل أؽبديش اٌشعٛي 

 

 َغبط َبدٖ انضيًُب:

ِؾّٛد لبعُ ِغ هبلة اٌّذاسط االثزذائيخ ٚأهفبي  /ٔؾبه أعجٛػٝ رؾذ اؽشاف اٌىبرت األعزبر -

اٌّىزجخ، ٚيزُ فيٗ ػشك أفبلَ اٌشعَٛ اٌّزؾشوخ ٚاٌزؼٍيك ػٍيٙب ِٕٚبلؾزٙب ِغ األهفبي، ٚلذ رُ 

ػشٚك(،  3) "األػّبق""ٔظشيخ ثبثب ٚيشا"،  ،"اٌذيٕبفٛس اٌطيت"ػشك األفبلَ اٌزبٌيخ: 

 ."ؽشوخ اٌّشػجيٓ اٌّؾذٚدح" ،"ٌـ ثغذاد" "،ؽشٌٛن اٌمضَػشٚك(، " 3) "ِٛأب"

يَٛ  ايّبْ عٍيّبْ ِغٕيخ األٚثشا، /ٚلذ ؽبسوذ فٝ اؽذٜ ػشٚك ٔبدٜ اٌغيّٕب اٌفٕبٔخ -

71/1/9171. 

فٝ ػشٚك ٔبدٜ اٌغيّٕب أهفبي اٌؾنبٔخ اٌٍّؾمخ ثذاس اٌىزت  وّب اعزنبفذ ِىزجخ اٌطفً -

  . 2/71/9171ٚاٌٛصبئك اٌمِٛيخ، يَٛ 

 

 َغبط انًركز خالل عٓر ريضبٌ:

 :ػهٗ انُحٕ انتبنٗانًغبركخ فٗ يؼرض فيصم انضبثغ نهكتبة ثأَغطخ فُيخ ٔحقبفيخ َٔذٔاد 

 -ثؾنٛس أ. د/ ايٕبط ػجذ اٌذايُ  95/5/9171فؼبٌيبد ِؼشك اٌىزبة ثفيقً اٌغّؼخ افززبػ  -

 ِٝٚؾبسوخ ِشوض رٛصيك ٚثؾٛس أدة اٌطفً ثشوٓ اٌطفً ثبٌّؼشك ثٕؾبه فٕ -ٚصيش اٌضمبفخ 

 .ِٚغبثمخ سِنبْ

ب، 75-1ؤلهفبي ِٓ ػّش ٌّغبثمخ اٌّشوض اٌذيٕيخ ثذايخ اٌفؼبٌيبد ث -  ِ  .95/5/9171يَٛ اٌغّؼخ  ػب

يَٛ اٌغجذ  ،ثّٕبعجخ روشٜ اٌؼبؽش ِٓ سِنبْ ،ٔذٚح "اٌزنؾيخ ِٓ أعً اٌٛهٓ"  -

س٘بة ثبٌّٕظّخ إلىبفؾخ اسئيظ لطبع ِ - ؽجً ػجذ اٌغٛاد /اٌٍٛاء  اٌّزؾذصْٛ: ،96/5/9171

 خ ٚاٌزٍيفضيْٛ ثؤوبديّيخ اٌؾشٚق،راػإلأعزبر ا -ٔغشيٓ ػجذ اٌؼضيض  /خ، د.شيميألفاٌؼشثيخ ا

يذيش ، داة عبِؼخ اٌمب٘شحآلثم ب ثىٍيخ أغٍيضيخ عبأعزبر ٚسئيظ لغُ اٌٍغخ اإل - أ.د/ ِؾّٛد ؽبوش

إٌذٚح ػشك فيٍُ "ؽذٚرخ ِٓ أوزٛثش"  ذنّٕٚر ،ِؾشف اٌّشوض - أؽشف لبدٚط /إٌذٚح د.

 ٌئلػبلَ ثبٌؾشٚق. أزبط اٌّؼٙذ اٌذٌٚٝ

 اعزّشاس األٔؾطخ اٌفٕيخ ٌٍّشوض ثشوٓ اٌطفً هٛاي أيبَ اٌّؼشك.  -

/ ٘ذيش  .أ ،ِذسط اٌقؾبفخ ثؤوبديّيخ اٌؾشٚق - / ٕ٘ذ يؾيٌٍٝذوزٛسح ،"عيٕبسيٛ ٚسعَٛ"ٚسؽخ  -

 .4/6/9171يَٛ  ،سعبِخ ثّغٍخ فبسط ٌؤلهفبيـ يؾيٝ 

، ٚرٛصيغ عٛائض اٌّغبثمخ (سعُ ٚرٍٛيٓ) ثٛسؽخ فٕيخ فؼبٌيبد خزبَ ِؼشك فيقً اٌغبثغ ٌٍىزبة -

 .سِنبْ 72اٌّٛافك  4/6/9171اٌذيٕيخ ػٍٝ األهفبي ثبٌّؼشك، يَٛ 
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 :8102 َغبط انًركز ثًؼرض انقبْرح انذٔني نهكتبة

 .94/7يَٛ  ،سيٕيٗ فبيض /.أ ،ٚسؽخ "لـ ٌٚقك" -

 .95/7يَٛ  ،أًِ عّبي /.أ ،"اٌؼقفٛس األصسق"ٚسؽخ ؽىٝ  -

 .95/7يَٛ  ،سمب ثىشٜ /.أ ،اس اٌغٕذط ٌشػبيخ األيزبَٚسؽخ د -

 .95/7يَٛ  ،ؽغبَ لطت /.ٚسؽخ ؽذيمخ ػّٛ ؽغبَ أ -

ِغذٜ ِشػٝ، ٚػشك  /اٌّخشط اٌّغشؽٝرؾذ اؽشاف  ،ػشك ِٛا٘ت فٝ اٌمبء اٌؾؼش -

 .96/7يَٛ  ،سؽّخ ِؾغٛة / ػشائظ "ِبِب عزٛ" ٌٍفٕبٔخ

يَٛ  ،أؽشف لبدٚط /، د.ِغذٜ ثذساْ /أ.د ،"زشٚٔيخادِبْ اإلٔزشٔذ ٚاألٌؼبة اإلٌى"ٌمبء ؽٛي  -

92/7. 

 .92/7يَٛ  ،أؽشف لبدٚط /.د ،ٚسؽخ "افٕغ وزبثه" -

ؽٛق  /حٌٍذوزٛس ،ِفب٘يُ ويّيبئيخ"ٚ، ٚٚسؽخ "رغبسة ػٍّيخ "اٌّغشػ اٌّزؾفٝٚسؽخ " -

 .31/7يَٛ  ،ايّبْ وشيُ /.إٌىبلٜٚ، أ

 .31/7يَٛ  ،ؽغبَ ؽغٓ /ٕبئيخ ٌٍفٕبْسأذا ؽٍّٝ، ٚفمشح غ /.ٚسؽخ أٌؼبة رؼٍيّيخ د -

 .31/7يَٛ  ،ػّشٚ يغشٜ /ٚفمشح غٕبئيخ ٌٍفٕبْ ،ٚسؽخ ؽىٝ -

 .7/9يَٛ  ،اٌغيذ اثشا٘يُ /ٚسؽخ رفبػٍيخ ٌؤلعزبر :ٚسؽخ "ؽبسن ثمقزه" -

 .7/9يَٛ  ،ػفذ ثشوبد /" ٌؤلعزبرح؟ٚسؽخ ؽىٝ ٌمقخ "أيٓ ر٘جذ األٌٛاْ -

 .9/9يَٛ  ،فبهّخ فئاد ٌٍىبرجخ / ،ٚسؽخ ؽىٝ "أٔب ٚػشٚعزٝ" -

ػٓ اٌذوزٛسح عٙيش اٌمٍّبٜٚ ٚاٌذوزٛس صشٚد  ،سامٝ ِؾّذ عٛدح ِغ األهفبي /ٌمبء ٌٍذوزٛس -

 .9/9يَٛ  ،ؽخقيبد اٌّؼشك ،ػىبؽخ

 .9/9يَٛ  ،ِٕٝ ٌٍَّٛ ٚلقخ "ؽزاء ػطيخ" /ىبرجخ ٌٍ، ٚسؽخ ؽىٝ -

 .4/9يَٛ  ،خبٌذ اٌّشففٝ /فٕبٌٍْٚسؽخ سعُ ثٛسرشيٗ  -

"ِؾّؼ ٚؽّغيخ عذٚ"، ٚ"ِغبِشاد ٍِىبد األؽبلَ"،  :ٌضبلصخ لقـ ٌؤلهفبيٚسؽخ ؽىٝ  -

 .4/9يَٛ  ،ِؾّذ اٌفمٝ /ٌؤلعزبر  ٚ"عؾب ٚأؽؼت ٚعبئضح اٌغٍطبْ"

عبِيخ  /ٌٍىبرجخ اٌذوزٛسح "أِيشاد اٌؾشيخ"ٚ ،"اإلػبلَ ٚاٌزّٕيخ اٌّغزذاِخ" ٝ:ِٕبلؾخ وزبث -

 .5/9 يَٛأؽشف لبدٚط،  /بػ د. أداس إٌم، ٔبئت سئيظ رؾشيش األ٘شاَ - أثٛإٌقش

 

 

 

 

 
 

 

 


